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 "ב אדר ב תשפ"בי

 2022מרץ  15

 

 וועידת השלטון המקומי EXPO-MUNIלהפקת יריד השלטון המקומי: פניה לקבלת הצעות 

 13/2022מכרז פומבי 

 רקע: .1

מזמין בזאת מפיקים העומדים  ("המזמיןו/או " "מש"מ"להלן: מרכז השלטון המקומי בישראל )ע"ר( ) 1.1

 "(היריד)להלן: " MUNI-EXPOיריד השלטון המקומי: בדרישות שיפורטו להלן להגיש הצעה להפקת 

 ."(הועידהוהפקת ועידת השלטון המקומי ) להלן: "

תחומי שירות היריד כולל, בין היתר, תערוכת מציגים בסימן חדשנות, בה מציגים ספקים ממגוון  1.2

לרשויות המקומיות בישראל, שורת כנסים מקצועיים וכנס בינלאומי בהשתתפות דוברים ומבקרים מכל 

 רחבי העולם. 

ועידת השלטון המקומי היא מפגש העוגן בין בכירי השלטון המקומי לבכירי השלטון המרכזי. מדובר  1.3

בוטיק, הכולל בין היתר אירוח ללינות  באירוע סגור, המיועד למוזמנים בלבד ומנוהל במתכונת של אירוח

תוכן בימתי ואירוח אח"מים מלווים כנס בינלאומי, של אח"מים מרחבי הארץ והעולם, ארוחת גאלה, 

  יחידות אבטחת אישים מהארץ ומחו"ל.

להגיש הצעה ליריד או לועידה )ניתן  יהם ניתן יהיה להגיש הצעהאל אירועיםבמסגרת המכרז יוגדרו שני  1.4

  ן:, כדלקמ(האירועים או לשני

 .להלן 2כאמור בסעיף  – "אירוע א'"( )להלן:פקת יריד השלטון המקומי ה –א'  אירוע  1.4.1

 .להלן 3כאמור בסעיף  – "(ב'אירוע "להלן: ) הפקת ועידת השלטון המקומי  –ב'  אירוע  1.4.2

בתנאים , בכפוף לעמידתו תו לאירוע אחד או לשני אירועיםהצעאת מובהר כי כל מציע רשאי להגיש 

 .המקדמיים המפורטים להלן

 הפקת היריד: –אירוע א'  .2

 :אירוע א' – השירותים הנדרשים לצורך הפקת היריד 2.1

רצונו, לרבות  עבור המזמין, במקום ובמועד שייקבעו על ידי המזמין ולשביעות הפקת היריד –אירוע א' 

 – אחרים מטעם מש"מושיתוף פעולה מלא עם מפיקים התקשרויות עם קבלני משנה לביצוע ההפקה 

 "(.הפקת הירידוהכל בהתאם לתנאי מכרז זה )להלן: "

 "( לביצוע המטלות הבאות:הזוכה" או "המפיקבין היתר, יידרש המפיק שייבחר כזוכה במכרז )להלן: "

 1,000-כעל פני שטח כולל של  ,מציגים לפחות 100בהיקף של למציגים,  שיווק ומכירת שטחים 2.1.1

עיצוב דוכני בסיוע  עריכת ההתקשרות עם המציגים;של המציגים ) מלא ניהול ,מ"ר לפחות
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 לוגיסטיקה להקמה; טיפול בהקמות,סיוע ב של חלל היריד;מלאה קורציה דביצוע ו התצוגה

בינוי, קונסטרוקציה ואישורי מהנדסים; טיפול בתלונות ובבקשות; מתן הנחיות וכיו"ב(, ניהול 

 התערוכה במועד היריד.

קש להרחיב את תערוכת המציגים, כך שזו תכלול גם מציגים מחו"ל, יידרש ככל שהמזמין יב

המפיק לפעול כאמור לעיל גם ביחס למציגים מחו"ל, ובנוסף להסדיר את הדרוש לשם הובלת 

 הטובין שיוצגו על ידי מציגים אלה, לארץ.

, זמיןבהתאם להנחיית המ לקהלים השונים של מרכז השלטון המקומי יםמקצועי יםכנסניהול  2.1.2

(, המזמין)ביניהם גופים שיגייס המפיק או בנייה משותפת של כנסים עם נותני חסויות כולל 

תיאום , ושל התקשורת הדובריםמלא של תיאום גיוס ואחריות על בניית הנושאים והתכנים, 

וטיפול באלמנטים השיווקיים  ניהול טכני של הכנסיםמול מרצים ומול משרדי ממשלה, 

 ם אלה.המתלווים לכנסי

 : , לרבות, במהלך הירידהמוניציפאלי עבור המגזרימים  3-בן כ בינלאומיכנס  ניהול 2.1.3

 נותני חסויות פוטנציאליים וגופים דיפלומטיים שונים בארץ ובחו"ל; גיוס  2.1.3.1

 שיווק בקרב מוזמנים פוטנציאליים;  2.1.3.2

 רישום ואירוח של משתתפי הכנס;  2.1.3.3

 ארגון סיורים ברחבי הארץ;  2.1.3.4

 דיים לכנס וארגון אירועים חגיגיים, ככל שיידרש. יצירת תכנים ייחו 2.1.3.5

 לביצוע 2.1.3.2-2.1.3.4שבסעיפים רשאי לפצל את השירותים  המזמיןמובהר ומודגש כי  2.1.4

י, ולמפיק לא תהא כל טענה הבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  באמצעות גורם אחר,

 .בנושא

ות, לרבות בארועי עוגן חגיגיים )ככל , ברמות אירוח שונבכל המתחמים ביריד ההסעדהניהול  2.1.5

 שיידרש ע"י המזמין ובהתאם להנחיותיו(.

טיפול בכל מרכיבי השיווק של היריד, לרבות: עריכת והפקת תכניה; שיווק, מיתוג, פרסום,  2.1.6

; שיווק היריד )ככל שיידרש ע"י המזמין ובהתאם להנחיותיו( חסויות וריכוז גיוסהפקה, מכירה, 

רמים עליהם יורה המזמין, בארץ ובחו"ל; ניהול הרישום והשיווק לקהל המקצועי ולגו

 האינטרנטי; עבודה מול מערך היח"צ ומשרדי הפרסום. 

טיפול בכל דרישות ה"פוסט" של היריד, לרבות: תקשורת בדיעבד עם מציגי התערוכה, מבקריה  2.1.7

ים המבוססים ודובריה; סגירת תקציבים והתחשבנויות; בניית סרטוני תדמית וחומרים שיווקי

רועי היריד, לאחר התרחשותם; השתתפות בצוות הפקת לקחים והעברת נתונים )כגון: יעל א

  נתוני ביצוע, חתכי מבקרים ודוחות שונים( לפי דרישה.  

השנים האחרונות,  שבעבכנסים לפחות  5העמדת מנהל תחום בעל נסיון בארגון ובביצוע של  2.1.8

בתפקיד ניהולי אצל הזוכה ומוסמך לקבל החלטות , שיהיה אותו ינהל לירידבהיקף דומה 
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"(. בין היתר, יפעל מנהל התחום לביצוע תיאומים מנהל התחוםולהפעיל שיקול דעת )להלן: "

 המזמין ו/או מי מטעמו. שונים מול

השנים  שבעבכנסים לפחות  5תוכן בעל נסיון בארגון ובביצוע תכנים של  מנהלהעמדת  2.1.9

, ובעל נסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה נשוא המכרז דליריהאחרונות, בהיקף דומה 

 "(. תוכןמנהל ונבחרי ציבור בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי )להלן: "

כנס עבור המגזר המוניציפאלי, כמפורט הלצורך ניהול  בינלאומיההפקה לכנס העמדת מנהל  2.1.10

מהם אחד לפחות משודר  אירועים בינלאומיים, 3מוכח בהפקת נסיון  , בעללעיל 2.1.3בסעיף 

 "(.הכנס הבינלאומי מנהל) להלן: "  Live -ב

יעסוק במהלך החודש האחרון שלפני קיום הכנס אך ורק בהפקת הכנס  הכנס הבינלאומימנהל 

לביצוע  הכנסבין היתר, יפעל מנהל  התוכן.  מנהליעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הבינלאומי, ו

 זמין ו/או מי מטעמו.התוכן והמ מנהל תיאומים שונים מול

מבקרים, לצרכי רישום  10,000-במספר מספיק לניהול אירוע בהיקף של כ עובדיםהעמדת  2.1.11

 והכוונה, הגברה ותאורה, אבטחה, הסעדה ומלצרות, נקיון וכד'.

 2בעלי ניסיון במכירות של לפחות  עובדים 2רש המפיק להעסיק לפחות במערכת המכירות נד 2.1.12

לפחות, שנצבר  להלן 2.2.3.2המצוין בסעיף למציגים, בהיקף של מכירת שטחים  פרויקטים

 .ש השנים האחרונותושלב

המפיק יביא לאישור המזמין את מספר העובדים הדרוש, לדעתו, לצורך הפקת היריד ואת הרכב  2.1.13

 .להסכם 22בסעיף , ויפעל בהתאם לאמור להסכם 2.5 יףבסעגדרתם הצוות ההפקה כ

הדרושים לצורך הפקת היריד כולל גם את העובדים  ובדיםהעמספר למען הסר ספק יובהר כי 

  המסייעים בידי המנהלים השונים )מנהל התחום, מנהל התוכן, מנהל הכנס הבינלאומי וכו'(.

למען הסר ספק יובהר בזה כי אין המדובר ברשימה סגורה, וכי המזמין רשאי לדרוש מהמפיק ביצוען 

 ת היריד, ובלבד שהמדובר בדרישה הקשורה להפקת היריד.של מטלות נוספות ו/או אחרות, כחלק מהפק

"(, הגורם האחרבחברת הפקות ו/או כל גורם אחר )להלן: "להסתייע עוד יובהר, כי המזמין יהא רשאי 

משלב  – הגורם האחרלשתף פעולה עם  המפיק. על חלק מהעבודה ו/או השירותים הנוספים ביצועלצורך 

 ת שירותי ה"פוסט"(.יריד )לרבוהתיאומים ועד לתום ה

על המפיק להמציא למזמין, לפי דרישתו, נתונים, ניתוחים ומידע, בנוגע לביצוע העבודה ומתן 

 להסכם. 7בסעיף השירותים, והכל בהתאם לקבוע 

 : אירוע א' – ותנאים נוספים להגשת ההצעות ליריד תנאי סף 2.2

 המפורטות בסעיף זה להלן. לעמוד בכל הדרישות להגיש את הצעתו ליריד,  המעוניין מציעעל 

הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף זה להלן, הצעתו תיפסל על הסף  אשרמציע, 

 .ולא תובא לדיון
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 , ובלבד שהוא עומד בכל אלה:תאגידאו  יחידלהגיש הצעת מחיר  רשאי

 :כשירה משפטיתישות  2.2.1

 אזרח שהוא תושב ישראל. – משתתף שאינו תאגיד 2.2.1.1

  – שהינו תאגיד משתתף 2.2.1.2

רשום כדין ברשות התאגידים וצורפה תעודת התאגדות המעידה על  התאגיד 2.2.1.2.1

 הרישום כאמור.

מו אישור רו"ח או עו"ד בדבר זהות הרשאים להתחייב בשעל המציע לצרף  2.2.1.2.2

 .  )אישור מורשי חתימה(

 :וחוסן כלכלי תקינה התנהלות 2.2.2

)יש לצרף העתק  1975-, תשל"ומס ערך מוסףלמציע תעודת עוסק מורשה לפי חוק  2.2.2.1

 תעודה(.

 אישור תקף כדין על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור. על המציע לצרף  2.2.2.2

, בנוסח 1976-על המשתתף לצרף הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2.2.2.3

 .להוראות למשתתפים נספח ב'

 7בד, מתוך בל השנים 5-מלש"ח לפחות, בכל אחת מ 10למציע מחזור שנתי כולל של  2.2.2.4

 )יש לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו של המציע בתנאי זה(. השנים האחרונות

 (יש להוכיח ביחס ליחיד מגיש ההצעה –ביחס לתאגיד, וביחיד  להוכיחיש ) למפיק נסיון קודם 2.2.3

רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד להגשת הצעות, כל התנאים  –

 לעיל(: 2.2.1-2.2.2 בסעיפיםהתנאים  וכןרטים להלן )המצטברים המפו

 2,500, בהיקף של השנים האחרונות שבעכנסים ב 5למציע יש ניסיון בהפקה של לפחות  2.2.3.1

משתתפים ומעלה, בהם  5,000כנסים בהיקף של  2משתתפים ומעלה, ומהם לפחות 

 דוברים בכל אחד מהכנסים. 50מס' מסלולי תוכן והיקף של לפחות 

תערוכות/ירידים מבוססי מציגים מסחריים, בהיקף  3יש ניסיון בהפקת לפחות למציע  2.2.3.2

מ"ר כל  1,000מציגים כ"א בחמש השנים האחרונות, בשטח של לפחות  80של לפחות 

 אחת/אחד.

למציע יש ניסיון מוכח בניהול ארועים בהשתתפות ראש הממשלה, נשיא המדינה,  2.2.3.3

ם מלווי אבטחה מחו"ל, בהיקף של שרים ו/או חברי כנסת, ראשי רשויות ואח"מי

 אירועים בשבע השנים האחרונות. 5לפחות 

משתתפים  300למציע יש ניסיון בהפקת כנסים בינלאומיים בישראל, בהיקף של  2.2.3.4

המשתתפים  300לצורך תנאי סף זה, ייחשב המציע כמתאים גם אם לא כל ומעלה )

ת, כולל טיפול מלא בכל כנסים בינלאומיים בשבע השנים האחרונו 5(, בלפחות בינ"ל
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מרכיבי הכנס )לרבות: שיווק בקרב מוזמנים פוטנציאליים, גיוס נותני חסויות 

פוטנציאליים וגופים דיפלומטיים שונים בארץ ובחו"ל; רישום ואירוח של משתתפי 

הכנס הבינלאומי; ארגון סיורים ברחבי הארץ; יצירת תכנים ייחודיים לכנס וארגון 

 אירועים חגיגיים(.

 2)אקספו ת"א(, בהיקף של לפחות  2למציע יש ניסיון קודם בהפקת אירועים בביתן  2.2.3.5

 אירועים בחמש השנים האחרונות.

מלש"ח לפחות  10למציע יש נסיון קודם בניהול תקציבי הפקות ארועים בהיקף של  2.2.3.6

 האחרונות.השנים  7מתוך , לפחותסיון ישנות נ 5לשנה. המציע נדרש להציג 

הפקת כנסים מקצועיים עם גופי השלטון המקומי ו/או השלטון למציע יש נסיון ב 2.2.3.7

 כנסים מקצועיים בשבע השנים האחרונות. 5המרכזי, בלפחות 

לפחות מנהל מערכת מכירות פעילה באמצעות עובדים בעלי ניסיון במכירות של המציע  2.2.3.8

לעיל לפחות,  2.2.3.2פרויקטים של מכירת שטחים למציגים, בהיקף כמצוין בסעיף  2

 חמש השנים האחרונות. ב

למען הסר ספק יובהר כי המפיק שייבחר כזוכה במכרז יידרש להעסיק במכירות נשוא 

 עובדים העומדים בתנאי סף זה. 2המכרז לפחות 

בהיקף של , LIVE-יון קודם בהפקת אירועים היברידיים המשודרים ביש ניס למציע 2.2.3.9

 .השנים האחרונותבשלוש  ,LIVE-ב שידורארועים בהם בוצע  2הפקת לפחות 

 נסיון למנהלי ההפקה: 2.2.4

 5למנהל התחום מטעם המציע )עובד המציע בלבד( יש נסיון קודם בארגון ובביצוע של  2.2.4.1

 .נשוא המכרז לירידהשנים האחרונות, בהיקף דומה  שבעבכנסים לפחות 

יש נסיון קודם  מטעם המציע )עובד המציע או התקשרות במיקור חוץ( תוכןהלמנהל  2.2.4.2

השנים האחרונות, בהיקף דומה  שבעבכנסים לפחות  5צוע תכנים של בארגון ובבי

, ובעל נסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה ונבחרי ציבור נשוא המכרז ליריד

 בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי. 

מטעם המציע )עובד המציע או התקשרות במיקור חוץ( למנהל הפקת הכנס הבינלאומי  2.2.4.3

 Live. -ירועים בינלאומיים, מהם אחד לפחות משודר בא 3יש ניסיון קודם בהפקת 

ניסיונו ועל נסיון מנהלי , המעיד על להוראות למשתתפים 1נספח ג'יצרף המשתתף את  להצעתו 2.2.5

כשהוא מלא וחתום על ידו. בנוסף, יהא המשתתף רשאי לצרף המלצות מגופים להם  ההפקה,

 נתן שירותים אלה.

 .המציעאת ניסיונו, כישוריו והמלצותיו של  וקלבד ,יהא רשאי, אך לא חייב המזמין
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 ערבות מכרז בגין היריד: 2.2.6

נספח כבנוסח המצורף ₪,  50,000על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  2.2.6.1

 למסמך זה, להבטחת מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז. 1ד'

חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת  6הערבות תהיה בתוקף למשך  2.2.6.2

 5 בתוךותהיה בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת  ,הצעות למכרזה

 .המזמיןלוט הערבות מצד יצורך לבסס את הדרישה לח ימים ממועד הדרישה, ללא כל

מטרת ערבות זו לשמש להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו והמצאת כל המסמכים  2.2.6.3

לת הודעה על זכייתו במכרז ו/או ימים מיום קב 10הנדרשים ע"י המשתתף הזוכה, תוך 

 .עמידת המשתתף בכל תנאי המכרז

הזוכה במכרז יידרש להמציא ערבות ביצוע, בהתאם להוראות נוסח ההסכם שלהלן,  2.2.6.4

 כתנאי לחתימה על ההסכם עמו ולהשבת ערבות המכרז לידיו.

 :אירוע א' –היקף העבודה  2.3

 "(:תמורת הירידם הבאים )להלן: "ישלם המזמין למפיק, את התשלומיהפקת היריד ביצוע  בגין

פרמטרים ישלם מש"מ למפיק תמורה, בהתאם ל, היריד הפקת, בגין שכר טרחת המפיק 2.3.1

 הבאים:

בין אם מכירת השטח ) מההכנסות ממכירות שטחים למציגים 15%בשיעור של  עמלה 2.3.1.1

בסעיף כאמור  עה ע"י המזמין, כחלק ממכירת חסותבוצעה ע"י המפיק ובין אם בוצ

)שבוצעה ע"י המפיק בלבד, ללא מכירת שטח כחלק  ומכירות חסויות ליריד (2.3.1.2

 מהחסות(.

 מע"מ לא יובא בחשבון לצורך חישוב העמלה.

חברות חברת החשמל, ממשרדי ממשלה,  גייס חסויותלבדו יהא רשאי להמזמין  2.3.1.2

איגודים מקצועיים של עובדי  ממשלתיות, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים,

 מרכז השלטון האזורי, תאגידים שבבעלות ו/או בשליטת המזמין, ת המקומיות,הרשויו

וגופים  ומגזר שלישי, קופות חולים, בנקים מפעל הפיס, קק"ל קרנות פילנטרופיים

 .מוסדיים שונים

תשולם למפיק עמלה בגין עלות מכירת  –כללה החסות גם מרכיב של מכירת שטח 

 להסכם. 2בנספח א'שריפון השטחים השטח לנותן החסות, וזאת בהתאם לתע

קיבל אך ורק אם  ,זהבסעיף רשאי לגייס חסויות כאמור יהא יובהר ויודגש כי המפיק 

 את אישורו של המזמין בכתב ומראש.

)מע"מ לא יובא בחשבון לצורך חישוב  מעלויות הפקת היריד 10%עמלה בשיעור של  2.3.1.3

 העמלה(.
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ובכפוף  להלן, 2.3.2בסעיף ן עלויות הפקת היריד נשוא ס"ק זה, הן כמשמע

 להתקיימותם של התנאים המצטברים שבאותו הסעיף.

העלויות הנדרשות  מתוך)כפי שיקבע לפי הצעת הזוכה( %      עמלה בשיעור של 2.3.1.4

נספח לוגיסטיים לצורך הפקת האירועים הבינלאומיים, ה השירותיםמפרט לביצוע 

 (.להלצורך חישוב העמ )מע"מ לא יובא בחשבון להסכם 5א'

לביצוע   2.1.3.2-2.1.3.4שבסעיפים רשאי לפצל את השירותים  המזמיןיובהר ויודגש כי 

י, ולמפיק לא תהא כל טענה הבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  באמצעות גורם אחר,

 בנושא. 

: עלות ביצוע עבודה ישירה הנוגעת ליריד, שנעשתה באמצעות שהינן, הפקת הירידעלויות  2.3.2

 ל המפיק עם קבלני משנה מטעמו, למעט: התקשרות ש

  אקספו(.-היריד )מוני הקשורות בניהולעבודות  2.3.2.1

שכרם של מנהלי התחום ועובדיהם, מנהלי התוכן ועובדיהם, מנהלי הכנס הבינלאומי  2.3.2.2

 .ועובדיהם, וכל עובדי מערכת המכירות )של המוניאקספו(

 לעיל. 2.3.1.1 עיףסבר העבודות הנדרשות לצורך מכירת השטחים והחסויות, כאמו 2.3.2.3

 לעיל.  2.3.1.2המזמין כאמור בסעיף צורך מימוש חסויות שגייס טיפול בכל הדרוש ל 2.3.2.4

המפיק מחויב לפעול לפי הנחיות המזמין, לשתף עם נותני החסות ועם המזמין פעולה, 

ההכנסות  (, ואולםלעיל 2.1.1 בסעיףוליתן לנותני החסות שירותי ניהול מלא )כאמור 

שגייס המזמין, כאמור, לא יכללו בחישוב "עלויות הפקת היריד", מהן מחסויות אלו 

 תיגזר עמלת המפיק.

השטח יחד עם זאת ולמען הסר ספק יובהר, כי תשולם למפיק עמלה בגין עלות מכירת 

לסעיף לנותן החסות, ככל שהחסות כללה מרכיב של מכירת שטח, וזאת בהתאם 

 לעיל. 2.3.1.2

בסעיף יפול בכנס הבינלאומי )בגינן משולמת עמלה כאמור העבודות הדרושות לצורך ט 2.3.2.5

 לעיל(. 2.3.1.4

, ובגין מרכיב ממרכיבי עלויות הפקת הירידזכאותו של המפיק לתשלום בגין מרכיב ממרכיבי  2.3.3

תתגבש, בכפוף להתקיימותם של תנאים  עלויות השירותים הלוגיסטיים לכנסים הבינלאומיים

 אלה )במצטבר(:

שור המזמין, מראש ובכתב, לנחיצות של השירות/ העבודה המפיק קיבל את אי 2.3.3.1

 .הכנס הבינלאומי )לפי העניין( /המבוקשים, להפקתו של היריד

המפיק פירט בכתב מדוע אין אפשרות/כדאיות לעשות שימוש בעובדיו ו/או בקבלן  2.3.3.2

 משנה קיים בכדי לבצע את השירות/העבודה המבקשים.  
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צוע העבודה שנעשתה ו/או שהוזמנה עד למועד המפיק מסר למזמין פירוט עלויות בי 2.3.3.3

 בקשת אישור ההתקשרות החדשה.

המפיק הציג בפני המזמין את הצעות המחיר שקיבל מאת קבלני הביצוע, וקיבל אישורו  2.3.3.4

 של המזמין לעלות המבוקשת.

בדבר סיווג הוצאות )כחלק מעלויות הפקת היריד/ הכנס הבינלאומי, אם  מחלוקתמקרים של  2.3.4

 .בפני המשנה למנכ"ל מש"מ להכרעתה, שתהיה סופית וללא עוררין לאו( יובאו

 :הועידההפקת  –' אירוע ב .3

 :אירוע ב' – לצורך הפקת הועידההנדרשים  יםהשירות 3.1

ו על ידי המזמין ולשביעות רצונו, ובמועד שייקבע במקום ,המקומי השלטון ועידת כנס הפקת -אירוע ב' 

"(, והכל בהתאם לתנאי הפקת הועידהע ההפקה )להלן: "לרבות התקשרויות עם קבלני משנה לביצו

 מכרז זה.

 מהפקת הועידה, נדרש המפיק לביצוע המטלות הבאות:כחלק 

אחריות על בניית הנושאים  ובכלל זה: עיצוב במה ואולם; , על כל הדרוש,כנס מקצועיניהול  3.1.1

העמדת אנשי  ; רישום ואירוח של משתתפי הכנס; ניהול טכני ולוגיסטי של הכנס;והתכנים

 .אבטחה ודיילים

 המקובלת באירועי גאלה, ככל שיידרש. הניהול ההסעדה למוזמני הכנס ברמת אירוח גבוה 3.1.2

השנים האחרונות,  שבעבכנסים לפחות  5העמדת מנהל תחום בעל נסיון בארגון ובביצוע של  3.1.3

לטות , שיהיה בתפקיד ניהולי אצל הזוכה ומוסמך לקבל החאותה ינהל לועידהבהיקף דומה 

"(. בין היתר, יפעל מנהל התחום לביצוע תיאומים מנהל התחוםולהפעיל שיקול דעת )להלן: "

 המזמין ו/או מי מטעמו. שונים מול

מנהל תוכן בעל נסיון מוכח בעבודה של הפקת תוכן, עם גופי השלטון המקומי ו/או  העמדת 3.1.4

מנהל תוכן להלן: ") בחמש השנים האחרונותכנסים לפחות  5השלטון המרכזי, בהיקף של 

 "(. לועידת השלטון המקומי

, מיתוג, פרסום, שיווקטיפול בכל מרכיבי השיווק של הועידה, לרבות: עריכת והפקת תכניה;  3.1.5

ולגורמים  לקהל המקצועי הועידהשיווק  הפקה, )ככל שיידרש ע"י המזמין ובהתאם להנחיותיו(;

יח"צ ומשרדי הפרסום, ככל שיידרש ; עבודה מול מערך הניהול הרישום עליהם יורה המזמין;

 ע"י המזמין.

 לרבות:  כחלק מהועידה, עבור המגזר המוניציפאלי,ימים  3-בן כניהול כנס בינלאומי  3.1.6

 שיווק בקרב מוזמנים פוטנציאליים;  3.1.6.1

 רישום ואירוח של משתתפי הכנס;  3.1.6.2

 ארגון סיורים ברחבי הארץ;  3.1.6.3
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 ם, ככל שיידרש. יצירת תכנים ייחודיים לכנס וארגון אירועים חגיגיי 3.1.6.4

 לביצוע 3.1.6.1-3.1.6.3השירותים שבסעיפים רשאי לפצל את  המזמיןמובהר ומודגש כי  3.1.7

י, ולמפיק לא תהא כל טענה הבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  באמצעות גורם אחר,

 .בנושא

 כמפורטהעמדת מנהל הפקה לכנס הבינלאומי לצורך ניהול הכנס עבור המגזר המוניציפאלי,  3.1.8

אירועים בינלאומיים, מהם אחד לפחות משודר  3נסיון מוכח בהפקת  לעיל, בעל 3.1.6בסעיף 

 "(.הכנס הבינלאומי מנהל) להלן: "  Live -ב

מנהל הכנס הבינלאומי יעסוק במהלך החודש האחרון שלפני קיום הכנס אך ורק בהפקת הכנס 

לביצוע  הכנסהיתר, יפעל מנהל  בין הבינלאומי, ויעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מנהל התוכן. 

 מנהל התוכן והמזמין ו/או מי מטעמו. תיאומים שונים מול

)שמתוכם ישתתפו  מוזמנים 1,000-במספר מספיק לניהול הועידה בהיקף של כ עובדיםהעמדת  3.1.9

 ., לצרכי רישום והכוונה, הגברה ותאורה, אבטחה, הסעדה ומלצרות, נקיון וכד'(נרשמים 800-כ

אישור המזמין את מספר העובדים הדרוש, לדעתו, לצורך הפקת הועידה ואת המפיק יביא ל 3.1.10

 .להסכם 22 סעיףבויפעל בהתאם לאמור  ,להסכם 2.6 בסעיףהרכב צוות ההפקה כהגדרתם 

למען הסר ספק יובהר כי מספר העובדים הדרושים לצורך הפקת היריד כולל גם את העובדים 

 וכן לועידה וכו'(. המסייעים בידי המנהלים השונים )מנהל הת

טיפול בכל דרישות ה"פוסט" של הועידה, לרבות: תקשורת בדיעבד עם מבקריה ודובריה; בניית  3.1.11

סרטוני תדמית וחומרים שיווקיים המבוססים על אירועי הועידה, לאחר התרחשותם; 

השתתפות בצוות הפקת לקחים והעברת נתונים )כגון: נתוני ביצוע, חתכי מבקרים ודוחות 

 ( לפי דרישה.שונים

למען הסר ספק יובהר בזה כי אין המדובר ברשימה סגורה, וכי המזמין רשאי לדרוש מהמפיק ביצוען 

של מטלות נוספות ו/או אחרות, כחלק מהפקת הועידה, ובלבד שהמדובר בדרישה הקשורה להפקת 

 הועידה.

"(, הגורם האחר)להלן: "בחברת הפקות ו/או כל גורם אחר להסתייע עוד יובהר, כי המזמין יהא רשאי 

משלב  – הגורם האחרלשתף פעולה עם  המפיק. על חלק מהעבודה ו/או השירותים הנוספים ביצועלצורך 

 הועידה )לרבות שירותי ה"פוסט"(.התיאומים ועד לתום 

על המפיק להמציא למזמין, לפי דרישתו, נתונים, ניתוחים ומידע, בנוגע לביצוע העבודה ומתן 

 .להסכם 7בסעיף ל בהתאם לקבוע השירותים, והכ

 : אירוע ב' – ועידהותנאים נוספים להגשת ההצעות ל תנאי סף 3.2

 לעמוד בכל הדרישות המפורטות בסעיף זה להלן. , הועידהלהגיש את הצעתו  המעוניין מציעעל 

הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף זה להלן, הצעתו תיפסל על הסף  אשרמציע, 
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 .לא תובא לדיוןו

 , ובלבד שהוא עומד בכל אלה:תאגידאו  יחידהצעת מחיר  רשאי להגיש

 :כשירה משפטיתישות  3.2.1

 אזרח שהוא תושב ישראל. – משתתף שאינו תאגיד 3.2.1.1

  – משתתף שהינו תאגיד 3.2.1.2

התאגיד רשום כדין ברשות התאגידים וצורפה תעודת התאגדות המעידה על  3.2.1.2.1

 הרישום כאמור.

מו ו"ח או עו"ד בדבר זהות הרשאים להתחייב בשאישור רעל המציע לצרף  3.2.1.2.2

 .  )אישור מורשי חתימה(

 :וחוסן כלכלי תקינההתנהלות  3.2.2

)יש לצרף העתק  1975-, תשל"ומס ערך מוסףלמציע תעודת עוסק מורשה לפי חוק  3.2.2.1

 תעודה(.

 תקף כדין על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.  אישורעל המציע לצרף  3.2.2.2

, בנוסח 1976-צהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ועל המשתתף לצרף ה 3.2.2.3

 .להוראות למשתתפים נספח ב'

בשבע השנים האחרונות , השנים 5-מלש"ח, בכל אחת מ 10למציע מחזור שנתי כולל של  3.2.2.4

 יש לצרף אישור רו"ח המעיד על עמידתו של המציע בתנאי זה(.)

ש להוכיח ביחס ליחיד מגיש ההצעה( י –חיד )יש להוכיח ביחס לתאגיד, ובי למפיק ניסיון קודם 3.2.3

רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד להגשת הצעות, כל התנאים  –

 לעיל(: 3.2.1-3.2.2 התנאים בסעיפים וכןהמצטברים המפורטים להלן )

 800כנסים בשבע השנים האחרונות, בהיקף של  5למציע יש נסיון בהפקה של לפחות  3.2.3.1

בכל אחד  דוברים 30לפחות ים ומעלה, ומהם מס' מסלולי תוכן והיקף של משתתפ

 מהכנסים.

משתתפים  300למציע יש ניסיון בהפקת כנסים בינלאומיים בישראל, בהיקף של  3.2.3.2

המשתתפים  300לצורך תנאי סף זה, ייחשב המציע כמתאים גם אם לא כל ) ומעלה

אחרונות, כולל טיפול מלא בכל כנסים בינלאומיים בשבע השנים ה 5, בלפחות (בינ"ל

מרכיבי הכנס )לרבות: שיווק בקרב מוזמנים פוטנציאליים, גיוס נותני חסויות 

פוטנציאליים וגופים דיפלומטיים שונים בארץ ובחו"ל; רישום ואירוח של משתתפי 

הכנס הבינלאומי; ארגון סיורים ברחבי הארץ; יצירת תכנים ייחודיים לכנס וארגון 

 יים(.אירועים חגיג

ועידות ו/או כנסים בהשתתפות ראש הממשלה, וניהול ן מוכח בהפקת יש ניסיו למציע 3.2.3.3
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נשיא המדינה, שרים ו/או חברי כנסת, ראשי רשויות ואח"מים מלווי אבטחה מחו"ל, 

 .האחרונות בשבע השנים אירועים 5בהיקף של לפחות 

נדרשת עבודת  עם מספר שותפים ו/או מפיקים, בהם משולבותת ולמציע נסיון בהפק 3.2.3.4

 מטה משולבת לצרכי תיאומי הפקה, תקשורת, יח"צ ותוכן.

)תוכן דיגיטלי,  , בשילוב טכנולוגיות מתקדמותנסיון בהפקת תוכן בימתילמציע  3.2.3.5

תכנית אומנותית בשילוב אמנים ידועים ותכנים  ת, הכוללסרטונים והפקות חוץ(

 האחרונות.שבע השנים ועידות/כנסים ב 5קצועיים בלפחות מ

 :נסיון למנהלי ההפקה 3.2.4

יש נסיון קודם מטעם המציע )עובד המציע או התקשרות במיקור חוץ( תוכן הלמנהל  3.2.4.1

השנים האחרונות, בהיקף דומה  שבעבכנסים לפחות  5בארגון ובביצוע תכנים של 

, ובעל נסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה ונבחרי ציבור נשוא המכרז ליריד

 קומי. בשלטון המרכזי ובשלטון המ

מטעם המציע )עובד המציע או התקשרות במיקור חוץ( למנהל הפקת הכנס הבינלאומי  3.2.4.2

 Live. -אירועים בינלאומיים, מהם אחד לפחות משודר ב 3יש ניסיון קודם בהפקת 

ניסיונו ועל נסיון מנהלי המעיד על , להוראות למשתתפים 2'ג נספחאת להצעתו יצרף המשתתף  3.2.5

על ידו. בנוסף, יהא המשתתף רשאי לצרף המלצות מגופים להם כשהוא מלא וחתום  ההפקה,

 נתן שירותים אלה.

 .המציעאת ניסיונו, כישוריו והמלצותיו של  לבדוק ,יהא רשאי, אך לא חייב המזמין

 :לועידה ערבות מכרז 3.2.6

נספח כבנוסח המצורף ₪,  35,000על המציע לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  3.2.6.1

 חת מילוי התחייבויותיו נשוא המכרז.למסמך זה, להבט 2ד'

חודשים לפחות מהמועד האחרון שנקבע להגשת  6הערבות תהיה בתוקף למשך  3.2.6.2

 5 בתוךותהיה בלתי מותנית, בלתי מוגבלת וניתנת למימוש בכל עת  ,ההצעות למכרז

 .המזמיןלוט הערבות מצד יצורך לבסס את הדרישה לח ימים ממועד הדרישה, ללא כל

לשמש להבטחת עמידת המשתתף אחר הצעתו והמצאת כל המסמכים  מטרת ערבות זו 3.2.6.3

ימים מיום קבלת הודעה על זכייתו במכרז ו/או  10הנדרשים ע"י המשתתף הזוכה, תוך 

 .עמידת המשתתף בכל תנאי המכרז

הזוכה במכרז יידרש להמציא ערבות ביצוע, בהתאם להוראות נוסח ההסכם שלהלן,  3.2.6.4

 השבת ערבות המכרז לידיו.כתנאי לחתימה על ההסכם עמו ול

 :אירוע ב' –היקף העבודה  3.3

 "(:תמורת הועידהישלם המזמין למפיק, את התשלומים הבאים )להלן: " הפקת הועידהבגין ביצוע 
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ישלם מש"מ למפיק תמורה, בהתאם לפרמטרים , הועידה הפקת: בגין שכר טרחת המפיק 3.3.1

 הבאים:

 .הועידהמעלויות הפקת  10%עמלה בשיעור של  3.3.1.1

 לא יובא בחשבון לצורך חישוב העמלה.מע"מ 

 להלן, ובכפוף 3.3.2 בסעיףעלויות הפקת היריד נשוא ס"ק זה, הן כמשמען 

 להתקיימותם של התנאים המצטברים שבאותו הסעיף.

העלויות הנדרשות  מתוך)כפי שיקבע לפי הצעת הזוכה( %      עמלה בשיעור של 3.3.1.2

נספח הבינלאומיים,  האירועיםלוגיסטיים לצורך הפקת ה השירותיםמפרט לביצוע 

 (.לצורך חישוב העמלה )מע"מ לא יובא בחשבון להסכם 5א'

לביצוע  3.1.6.1-3.1.6.3שבסעיפים רשאי לפצל את השירותים  המזמיןיובהר ויודגש כי 

י, ולמפיק לא תהא כל טענה הבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  באמצעות גורם אחר,

 בנושא. 

, שהינן: עלות ביצוע עבודה ישירה הנוגעת לועידה, שנעשתה באמצעות ידההפקת הועעלויות  3.3.2

 התקשרות של המפיק עם קבלני משנה מטעמו, למעט:

 עבודות הקשורות בניהול הועידה; 3.3.2.1

 שכרם של מנהל התוכן וכל עובדי הצוות הדרושים לצורך הפקת הועידה; 3.3.2.2

בסעיף ת עמלה כאמור העבודות הדרושות לצורך טיפול בכנס הבינלאומי )בגינן משולמ 3.3.2.3

 לעיל(. 3.3.1.2

, ובגין מרכיב ממרכיבי הועידהעלויות הפקת זכאותו של המפיק לתשלום בגין מרכיב ממרכיבי  3.3.3

תתגבש, בכפוף להתקיימותם של תנאים  עלויות השירותים הלוגיסטיים לכנסים הבינלאומיים

 אלה )במצטבר(:

השירות/ העבודה  של המפיק קיבל את אישור המזמין, מראש ובכתב, לנחיצות 3.3.3.1

 .הועידה/ הכנס הבינלאומי )לפי העניין(של  המבוקשים, להפקתה

המפיק פירט בכתב מדוע אין אפשרות/כדאיות לעשות שימוש בעובדיו ו/או בקבלן  3.3.3.2

 משנה קיים בכדי לבצע את השירות/העבודה המבקשים.  

עד למועד  המפיק מסר למזמין פירוט עלויות ביצוע העבודה שנעשתה ו/או שהוזמנה 3.3.3.3

 בקשת אישור ההתקשרות החדשה.

המפיק הציג בפני המזמין את הצעות המחיר שקיבל מאת קבלני הביצוע, וקיבל אישורו  3.3.3.4

 של המזמין לעלות המבוקשת.

בדבר סיווג הוצאות )כחלק מעלויות הפקת הועידה/ הכנס הבינלאומי, אם  מחלוקתמקרים של  3.3.4

 .תה, שתהיה סופית וללא עורריןלאו( יובאו בפני המשנה למנכ"ל מש"מ להכרע
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 :)אירוע ב'( והפקת הועידה )אירוע א'( הפקת היריד – תקופת ההתקשרות .4

ועידת או /ולצורך הפקת היריד היא ו סכם,ה, תחילתה במועד החתימה על הההתקשרות נשוא מכרז זה 4.1

ת לשנות . למזמין שמורה הזכובאקספו תל אביב 2022, שיערכו בדצמבר 2022לשנת המקומי השלטון 

 בפועל. ימים לפני קיומם 90עד  ומועדיהם,ו/או ועידת השלטון המקומי את מיקום היריד 

ועידת או /ולהזמין מהמפיק גם את הפקת היריד הבלעדי,  ושיקול דעתלמזמין שמורה האופציה, לפי  4.2

ובלבד  ,במיקומים כפי שיחליט המזמיןו םמועדי, שיבוצעו ב)לפי העניין( 2023לשנת השלטון המקומי 

, כאמור 2023הועידה לשנת או /ו ירידהימים לפחות לפני מועד  180בכתב,  ים/שנתן על כך הודעה למפיק

 שינויים המחויבים עפ"י דין.הימשיכו לחול על הצדדים כל הוראות ההסכם, למעט  ובמקרה זה,

קים, ובמקרה במקביל לפרסום מכרז זה, המזמין בוחן את האפשרות להקמת מאגר מפי, כי בזה מובהר

 .לעיל 4.2בסעיף אופציה, כמפורט הלהשליך על מימוש  עשויהזה, האפשרות 

והפקת  )אירוע א'( הפקת היריד – הגשת ההצעה ובחירה בהצעה הזוכה .5
 :)אירוע ב'( הועידה

וינקוב  ,להוראות למשתתפים 5א'-1נספחים א'המצ"ב כ ימלא את טפסי הצעת המציע המשתתף 5.1

הפקת ועידת ל וא/ו על גבי מפרט השירותים המבוקשים להפקת היריד ובמחירים המוצעים על יד

 5'א-ו 4, א'2כנספחים א'בהתייחס לכל סעיף וסעיף במפרט השירותים המצ"ב  ,השלטון המקומי

 .םוראות למשתתפילה

התמורה תהיה כוללנית וסופית, ותכלול את כל התשלומים שישולמו למפיק בגין ביצוע העבודה, לרבות  5.2

 החל על הזוכה )למעט מע"מ(.כל מס 

 להסכם. 9-10פים בסעיתנאי התשלום יהיו כמפורט 

 המשתתף יצרף להצעתו, את המסמכים הבאים: 5.3

על המציע לצרף מצגת, בה יפורטו: קונספט ומבנה לאירוע; לו"ז לביצוע;  – מצגת הפקת היריד 5.3.1

יווק שטחי תערוכת סקית לניהול ושמודלים לאירועים וכנסים; תכנית ע; אולם התערוכה תכנון

המציגים, לרבות מחירון מומלץ ע"י המציע למכירת שטחי התערוכה; תכנית הפעולה; מס' 

עובדים שיועסק במתן השירותים, בפילוח לפי סוג שירות וכד',  תכנית שיווק למוזמני היריד, 

 תכנית מיתוג. 

אירוע; לו"ז לביצוע; על המציע לצרף מצגת, בה יפורטו: קונספט ומבנה ל – מצגת הפקת הועידה 5.3.2

מודלים לאירועים וכנסים; תכנית הפעולה; מס' עובדים שיועסק במתן השירותים, בפילוח לפי 

 , תכנית מיתוג.הועידהסוג שירות וכד', תכנית שיווק למוזמני 

ב המצ"מצגות אלו אמורות לתת מענה וחזון לביצוע של כל אחת ואחת משורות המפרט הטכני, 

 . םוראות למשתתפילה 5'א-ו 4, א'2נספחים א'כ

מובהר בזה כי בעצם הגשת המצגות כאמור, מוותר המשתתף על זכויות בלעדיות של  קניין רוחני בהן, 

 ומתיר למש"מ לעשות בתכנים שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי.
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 אתשמורה למזמין הזכות לאפשר למציע שלא המציא עם הצעתו מסמך שנדרש לצרפו להצעה, להשלים  5.4

ת המסמך החסר תוך פרק זמן שייקבע על ידי המזמין. סעיף זה אינו חל על המצאת ערבות המכרז המצא

 )של היריד ו/או של הועידה(, והצעה שתוגש ללא ערבות תפסל על הסף.

ערבויות מכרז  2עבור הועידה, יידרש להמציא  וגםכלומר: משתתף המבקש להגיש הצעה עבור היריד 

 הרלוונטי.נפרדות, כל אחת על הסכום 

לעומת זאת, משתתף המבקש להגיש הצעה עבור היריד בלבד יידרש להמציא את ערבות היריד, ומשתתף 

 המבקש להגיש הצעה עבור הועידה בלבד יידרש להמציא את ערבות הועידה.

המזמין יהא רשאי לדרוש מן המציעים השלמת מסמכים נוספים, נוסף על המסמכים כמפורט לעיל,  5.5

 קול דעתו הבלעדי.וזאת על פי שי

 :בדיקת ההצעות 5.6

 והמסמכים האישורים כלו הצעות הקונספט )מצגות( צירוף לרבות, במכרזההצעות שיוגשו  5.6.1

המורכב ממנהלת מוני אקספו, ראשי המינהלים  מש"מ,מטעם , יועברו לצוות היגוי הנדרשים

בודת מטה דוברות ותקשורת, ממונים על קשרי חוץ, ממונים על ע המקצועיים במש"מ, אנשי

"(, לצורך בדיקת עמידתן בתנאי הסף צוות ההיגוי)להלן: " מול משרדי ממשלה ואנשי כספים

 והתרשמות מאיכותן.

ויהא רשאי להזמין את המשתתפים לראיונות  מההצעות התרשמותו את ידרג ההיגוי צוות 5.6.2

 .צעההה של המשוקלל מהמשקל 60% יהווה ידו על שיינתן והניקוד ,התרשמות

ההצעה הזולה ביותר תקבל את מירב  יינתן למרכיב הצעת המחיר, באופן הבא: 40%משקל של  5.6.3

 הנקודות במרכיב זה, והיתר ידורגו ביחס אליה.

ת המזמין מהמפיק להפקת לכל היקף עבודה שהוא, ולפיכך דריש המפיקאינו מתחייב כלפי  המזמין 5.7

בלבד ועפ"י  המזמיןתיעשה בהתאם לצרכי  זה,היריד ולהפקת הועידה ולביצוע העבודה נשוא מכרז 

 שיקול דעתו הבלעדי.

 2.1.3.2-2.1.3.4שבסעיפים המזמין רשאי לפצל את השירותים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

י, הבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  לביצוע באמצעות גורם אחר,לעיל,  3.1.6.1-3.1.6.3ובסעיפים 

 ענה בנושא. ולמפיק לא תהא כל ט

 2 בסעיפיםביצוען של מטלות נוספות ו/או אחרות מהמטלות המפורטות  המזמין רשאי לדרוש מהמפיק 5.8

 .לעיל 3-ו

להסתייע בגורם האחר, כהגדרתו לעיל, לצורך מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר, כי המזמין יהא רשאי 

משלב  –עם הגורם האחר ביצוע חלק מהעבודה ו/או שירותים נוספים. על המפיק לשתף פעולה 

 התיאומים ועד לתום היריד )לרבות שירותי ה"פוסט"(.

 ימצאו מתאימות. שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המציעים שהצעותיהם המזמין 5.9
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ו/או  פסול כל הצעה שהוגשה בתאום עם משתתפים אחרים אם יוכח לכאורה קשר כזההמזמין רשאי ל 5.10

מציעים, ובכלל זה קשרי בעלות בין המציעים, קשרים בין חברות אם מצא כי קיים קשר מוקדם בין ה

ו/או הצעה בלתי  תאחיות, קשרים בין חברות בנות וכיוצ"ב ו/או אם קיים חשש כי ההצעה תכסיסני

או אם הזוכה לא ימלא אחר סבירה בין אם ביחס לפריטים מסוימים ובין אם ביחס להצעה בכללותה ו/

 כל דרישות המכרז.

, למציעים הסבר מתן ללא, החלטתו  פי על וזאת, במכרז חדש לצאת או, המכרז את לבטל איהמזמין רש 5.11

 . אחר לכל או

להמציא את כל המסמכים הנדרשים ולחתום על הסכם  ו/במכרז יידרש ים/כזוכה ו/שייבחר ים/המציע 5.12

 ימים מההודעה על הזכייה במכרז. 7עם המזמין, בתוך 

 הבהרות ודגשים: .6

עצמאי וחיצוני, ולא יהיו  של נותן שירותיםמעמד הזוכה ביהא  המזמין,עם  הזוכהבכל הקשור ביחסי  6.1

 יחסי עובד מעביד. ,לשם מתן השירותים י הזוכהלבין מי שיועסק על יד המזמיןאו בין  המזמין,בינו לבין 

ת , לרבונשוא ההסכם מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  הזוכה 6.2

השירותים בהתאם לחוק הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם, ובכלל זה יבצע את אספקת 

 .ולתקנות הנגישות

, במייל: במרכז השלטון המקומי מנהלת מוני אקספוטולקציר,  ענבללגב' לבירורים והבהרות ניתן לפנות  6.3

@masham.org.ilmichrazim ,,תשובות יימסרו לכל 0015:בשעה  03.202228. עד ליום שני .

 המשתתפים.

ראש מינהל משפט ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת המכרזים של המרכז, בחדרה של  6.4

 04.202224.ון, עד ליום ראש(, וזאת 10תל אביב )קומה  19)לא לשלוח בדואר(, ברח' הארבעה  וכנסת

 .0014:בשעה 

  

mailto:Inbalt@masham.org.il
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 1נספח א'

 וועידת השלטון המקומי MUNI-EXPOלהפקת יריד השלטון המקומי:  13/2022מכרז 

 אירוע א' – EXPO-MUNIלהפקת היריד השלטון המקומי:  הצעת המשתתף

 לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה

___________________  _______________ כתובת חל"צ/___ ח.צ./ח.פ.אני הח"מ ____________

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

, נוסח ההוראות למשתתפיםכי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו:  בזההנני מצהיר  .1

רשים מאת כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנד וטופס הצעת המשתתף, שייחתם עם הזוכה הסכםה

 ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. זה, וכי בדקתי המשתתפים במכרז

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד  2.1

 בתנאי המכרז, יהיה מש"מ רשאי לבטל את ההתקשרות.

 במסמכי המכרז.אחר כל ההוראות המפורטות  למלא 2.2

3.  

 5ובהתאם לסעיף להלן(  3.2בתמורה להפקת היריד )למעט הפקת הכנס הבינלאומי כאמור בסעיף  3.1

 .2א'-1משתתפים, להלן הצעתי המצורפת כנספחים א'להוראות ל

עור להוראות למשתתפים, הנני מציע שי 2.1.3בתמורה להפקת הכנס הבינלאומי כאמור בסעיף  3.2

 : %הבינלאומייםאירועים ההעמלה מתוך עלויות למתן שירותים לוגיסטיים לצורך הפקת 

 .5וכן להלן הצעתי המצורפת כנספח א'  

להוראות למשתתפים, ובכלל זה ערבות  2.2הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף      3.3

כזוכה במכרז, אמציא ערבות ביצוע בנקאית אוטונומית להבטחת עמידתי אחר הצעתי. ככל שאבחר 

 כמפורט במסמכי המכרז, להבטחת ביצוע ההסכם במלואו.

ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י את כל המסמכים הנדרשים אמציא הנני מצהיר ומסכים כי  .4

ה יהילי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו, ובמידה ולא אעשה כן,  עשייוודימים מיום  7בתוך דרישת מש"מ, 

על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה  ושנמסרה ל רשאי לחלט את הערבות הבנקאית מש"מ

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז  למש"ממראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם 

 .הסכםוה

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _________________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.     ףחתימת המשתת
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_ __________________  _________________________________ 

 וחתימתו/ם החתימה של החברה י/שם מורשה  מס' טלפון

    

 במידה והמשתתף במכרז הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:

 

 אישור

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________עו"ד/רו"ח החברה ______ _______אני הח"מ ______

___, _________________, שניהם מנהלים בחברה בצרוף חותמת החברה מחייבים, עפ"י ____________

 ותקנותיה, את החברה.החברה תזכיר 

            _________________ 

 עו"ד/רו"ח                    
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 2נספח א' 

 אירוע א'  –שירותי הפקת יריד  –מפרט השירותים 

 

 :יריד שלטון המקומיהמבוקשים לצורך הפקת  השירותיםמפרט 

 

 הצעת מחיר תיאור השירותים פרק 

 לא כולל מע"מ

הכולל שטחי מציגים בתערוכה, אולמות כנסים,  תכנון אולם מלא  .1

נג' חדר שטחי רישום, התכנסות והסעדה, לאו

וכל שטח אחר שיידרש בהתאם  B2Bדוברים, 

 לקונספט של המציע. 

 

מערך שיווק   .2

למציגים ונותני 

 חסויות ביריד

למימוש  בהצעתו יכלול המציע כל צורך שיווקי

על ידו, לרבות צוות  המודל העסקי המוצע

מכירות, דיוורים, מודעות פרסום, פעולות 

 – וכיו"בומפגשים פרונטליים אל מול קהל היעד 

כל פעולה שתידרש למימוש מלוא פוטנציאל 

 י המציע.המכירות, המוצע על יד

בהצעתו יתייחס המציע גם ליכולתו בהבאת 

מציגים ונותני חסויות מחו"ל, העוסקים 

 בחדשנות בערים חכמות.

ללא  –צוות מכירות 

 תמורה

מפה לשטח   .3

התערוכה ומחירון 

 שטחים

י התערוכה המציע יצרף שרטוט מוצע למפת שטח

וצפי הכנסות משוער בהתאם למודל המכירות 

 .ולמפת השטחים שיציע

מובהר כי מינימום המכירות הנדרש הוא בהיקף 

-מציגים לפחות, על פני שטח כולל של כ 100של 

 מ"ר לפחות 1,000

למ"ר ₪ סך של ____ 

של שטח שיימכר 

 למציגים

קונספט לעולמות   .4

התוכן בתערוכה 

 ולעיצוב חלל הכנס

 מציע יציג קונספט עיצובי ויציע הערכת מחירה

עיצוב חלל הכנס, בגין עיצוב שטחי התערוכה ובגין 

 אביב(.-, אקספו תל2ביתן )כולו 
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בניית שפה מיתוגית, שירותי סטודיו והפקה לכל  סטודיו וגרפיקה  .5

 אלמנטים הגראפיים באירוע, לרבות:ה

ניוזלטרים, מודעות פרסום, הזמנות, מצגות, 

, דגלונים וכל אלמנט גרפי אחר שיידרש שלטים

של  טרום האירוע, בשטח האירוע בזמן קיומו

 .ובעבודת הפוסט שלאחריו היריד

 

 תוכןהפקת   .6

 

 המציע יכלול התייחסותו לעולם תוכן לשני ימי

MUNIEXPO. 

ים, יבהצעתו יכלול המציע מסלולי תוכן אפשר

של המציע כנסים, דוברי מפתח שיש ביכולותו 

וכל הצעה למפגש מצומצם או רחב היקף, להביא 

 בהתאם לקונספט שיציע. 

 בהצעתו יתחשב המציע גם בנותני חסות,

שביכולתו לגייס ולשתף בעולמות התוכן של הכנס.  

בהצעתו יכלול המפיק מנהלי דוברים ותוכן וכל 

 .הוצאה נלווית למימוש הצעותיו

 

תוכן ודוברי מפתח   .7

לכנס בינ"ל, 

שייערך במסגרת 

 רידהי

המציע יפרט תפיסת תוכן לקהל בינלאומי 

בתחומי החדשנות והערים החכמות, ואת 

 יכולותיו בהבאת דוברי מפתח מחו"ל.
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רישום ושיווק   .8

 למבקרי היריד

לחשיפה ציבורית רחבת היקף  הפעלת מערך שיווק

 .נרשמים 10,000-ולטיפול בלמעלה מ

טלי רחב היקף ימערך השיווק יכלול קמפיין דיג

יק יעבוד בשת"פ עם חברת הדיגיטל שימנה )המפ

מש"מ לנושא(, מערכת דיוור ורישום ממוחשבת,  

מוקד טלפוני ופנייה אישית לקהלים שונים לעידוד 

רישום לכנסים הייעודיים, שיתקיימו במסגרת 

האירוע.   מערך הרישום יטפל בכל האלמנטים 

הנוגעים להזמנה ולרישום של אורחי היריד מקצה 

למן הפקת הזמנה לאירוע ועד להפקת  –עד קצה 

בהצעתו  יכלול המציע  תגים למשתתפים במקום.

הפעלת אתר אינטרנט ייעודי לנושא, בהתחשב 

 במספר הנקוב של מבקרי היריד.

על המציע לפרט, כיצד בכוונתו לתפעל את מערך 

הרישום ולהתייחס בהצעתו לכל היבטיו לרבות 

רישום, מספר מוקדנים לניהול האירוע, מערכת 

 הפעלת דלפקי רישום ומערך רישום ביום האירוע.

 

הסעדה למוזמני  .8

 הכנס

יכלול המציע תמחור לארוחות בוקר  בהצעתו

 וצהריים, המקובלת בכנסים בסדר הגודל האמור. 

בהצעתו יתחשב המציע גם בהפעלת לאונג' וחדר 

 -המפיק בהיקף צפוי של כ נקובדוברים. בהצעתו י

 .V.I.Pמוזמני  1,000-תוכם כמבקרים, מ 10,000

 

הפקה טכנית  .9

 מלאה

הערכת עלויות לצרכים הטכניים והלוגיסטיים, 

הנדרשים למימוש הקונספט המוצע על ידי 

המציע, לרבות נותני שירות כדוגמת צוותי צילום, 

מנהל טכני, מעצבים, אישורי הנדסה, ניהול 

אולמות וקונסולה, אמצעי הקרנה והגברה, 

חות, מתרגמים, הנגשה, שידורי לייב, תכניות בטי

תשתית אינטרנט וכל היבט נוסף שיידרש למימוש 

 הקונספט המוצע.

 

 

    

 

  



 

 

 

 

 

22 

 3נספח א' 

 וועידת השלטון המקומי MUNI-EXPOלהפקת יריד השלטון המקומי:  13/2022מכרז 

 אירוע ב' –לועידת השלטון המקומי  הצעת המשתתף

 להיפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבהלשון יחיד משמעה גם לשון רבים ו

___________________  _______________ כתובת חל"צ/אני הח"מ _______________ ח.צ./ח.פ.

 מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

, נוסח ההוראות למשתתפיםכי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו:  בזההנני מצהיר  .1

כי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים מאת  וטופס הצעת המשתתף, וכהשייחתם עם הז הסכםה

 כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר הצעתי. ושקלתי המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי

 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

כי הנני עומד בכל תנאי המכרז וכי היה ואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ההסכם כי אינני עומד  2.1

 תנאי המכרז, יהיה מש"מ רשאי לבטל את ההתקשרות.ב

 במסמכי המכרז.למלא אחר כל ההוראות המפורטות  2.2

3.  

 5להלן( ובהתאם לסעיף  3.2בתמורה להפקת הועידה )למעט הפקת הכנס הבינלאומי כאמור בסעיף  3.1

 .4א'-3להוראות למשתתפים, להלן הצעתי המצורפת כנספחים א'

להוראות למשתתפים, הנני מציע שיעור  3.1.6מור בסעיף בתמורה להפקת הכנס הבינלאומי כא 3.2

, וכן _____: %הבינלאומייםאירועים ההעמלה מתוך עלויות למתן שירותים לוגיסטיים לצורך הפקת 

 .5להלן הצעתי המצורפת כנספח א'

להוראות למשתתפים, ובכלל זה ערבות  3.2הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בסעיף  3.3

ונומית להבטחת עמידתי אחר הצעתי. ככל שאבחר כזוכה במכרז, אמציא ערבות ביצוע בנקאית אוט

 כמפורט במסמכי המכרז, להבטחת ביצוע ההסכם במלואו.

ועותקים חתומים נוספים מההסכם עפ"י את כל המסמכים הנדרשים אמציא הנני מצהיר ומסכים כי  .4

יהיה כרז, כולו או חלקו, ובמידה ולא אעשה כן, לי על זכייתי במ עשייוודימים מיום  7בתוך דרישת מש"מ, 

על ידי, וזאת מבלי ליתן לי כל הודעה ו/או התראה  ושנמסרה ל רשאי לחלט את הערבות הבנקאית מש"מ

כתוצאה מאי עמידתי בתנאי המכרז  למש"ממראש ו/או להוכיח כל נזק או חיסרון כיס אשר נגרם 

 .הסכםוה

 ולראיה באתי על החתום:

 

_________ ________ __________________          ____________________ 

 ףכתובת המשתת                       מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.     ףחתימת המשתת
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 ___________________  _________________________________ 

 וחתימתו/ם החתימה של החברה י/שם מורשה  מס' טלפון

 ינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן:במידה והמשתתף במכרז ה

 

 אישור

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה ________עו"ד/רו"ח החברה ______ _______אני הח"מ ______

___, _________________, שניהם מנהלים בחברה בצרוף חותמת החברה מחייבים, עפ"י ____________

 ותקנותיה, את החברה.החברה תזכיר 

            _________________ 

         עו"ד/רו"ח            
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 4נספח א' 

 אירוע ב' -שירותי הפקת ועידת השלטון המקומי  –מפרט השירותים 

 

 המבוקשים לצורך הפקת ועידת השלטון המקומי: השירותיםמפרט 

 

 הצעת מחיר תיאור השירות הנדרש פרק 

 לא כולל מע"מ

הפעלת מערך   .1

 רישום ושיווק לכנס

מוזמנים  1,000-כהפעלת מערך רישום, שיפעל מול 

נרשמים, במתכונת אירוע בוטיק, הכולל  800-וכ

ית למוזמני הפעלת מוקד טלפוני ופנייה איש

 צעיםבין אם באמ ,הוועידה לעידוד רישום

שיחות ורישום אישי  טכנולוגיים ובין אם במתכונת

 למוזמנים באמצעות דיילי רישום.  

בכל האלמנטים הנוגעים  מערך הרישום יטפל

 –להזמנה ולרישום של אורחי היריד מקצה עד קצה 

למן הפקת הזמנה לאירוע ועד להפקת תגים 

 למשתתפים במקום.

בהצעתו ירשום המפיק אופציה להפעלת אתר 

אינטרנט ייעודי לנושא ואופציה להפעלת מערך 

 רישום ללא אתר אינטנרט. 

ת מערך על המפיק לפרט, כיצד בכוונתו לתפעל א

לרבות  ,הרישום ולהתייחס בהצעתו לכל היבטיו

מספר מוקדנים לניהול האירוע, מערכת רישום, 

 הפעלת דלפקי רישום ומערך רישום ביום האירוע.

 

הסעדה למוזמני   .2

 הכנס

בהצעתו יכלול המציע תמחור לארוחות בוקר 

צהריים וערב, ברמת אירוח גבוהה, המקובלת 

ת ייקבע בהתאם באירועי גאלה. מפרט הארוחו

 .לקונספט האירוע

בהצעתו יתחשב המציע בקיומו של מטבח קצה 

 .במקום
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בהצעתו יתייחס המציע לאירוע באולם מרוהט, בו  עיצוב במה ואולם  .3

 ,תתקיים ישיבה סביב שולחנות. על המציע להגיש

רוע, בהתאם לקונספט המוצע על ידו לקיום האי

ונות, שילוט לרבות וילהערכת עלויות לעיצוב אולם )

רוש ומיתוג(, לבינוי במה ולמפרט הבמה הטכני, הד

 לקיום הקונספט המוצע על ידו.

 

הערכת עלויות נדרשות להפקת תוכן, בהתאם  הפקת תוכן  .4

לקונספט שהציג המציע. בסעיף זה תיכלל הערכת 

מחיר לכל האלמנטים הנדרשים להפקת התוכן 

 לרבות: כותבים, במאי, טאלנטים ומנחים, ימי

צילום, שידורים בלייב, אירוח דוברי מפתח וכל 

 סעיף אחר הנדרש למימוש התוכן המוצע.

 

תוכן בינ"ל בוועידת   .5

 השלטון המקומי

בתחומי  אומיהמציע יפרט תפיסת תוכן לקהל בינל

 בהבאתיכולותיו ואת  החדשנות והערים החכמות

 מחו"ל.דוברי מפתח 

 

כים הטכניים והלוגיסטיים, הערכת עלויות לכל הצר טכני ולוגיסטיקה  .6

הנדרשים למימוש הקונספט המוצע על ידי המציע, 

לרבות נותני שירות כדוגמת צוותי צילום, מנהל 

טכני, מעצבים, אישורי הנדסה, אמצעי הקרנה 

סף שיידרש והגברה, תכניות בטיחות וכל היבט נו

 למימוש הקונספט המוצע.

 

בטחה, דיילים, תכניות בסעיף זה יכללו הוצאות א הוצאות כלליות  .7

אולם, אמצעי שידור וכל היבט נוסף, שימצא לנכון 

 .ספט, אותו הוא מציעהמציע לציין בהתאם לקונ
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 5נספח א' 

 הלוגיסטיים לצורך הפקת האירועים הבינלאומיים* השירותיםמפרט 

 

 הצעת  מחיר תיאור השירותים פרק 

מיתוג הכנס   .1

 ושיווקו

 מחו"לם למבקרי

בעלי יכלול המציע אמצעים לשיווק פרונטלי ומקוון, ל תובהצע

ההצעה תכלול מיתוג, מרחבי העולם. עניין במרחב המוניציפלי 

כתיבת תוכן שיווקי, דיוור, הצגה באירועים בינ"ל וכל אמצעי, 

בהצעתו יתחשב המצוי בידי המציע ע"מ לקדם את שיווק הכנס. 

 100 מיום לעדקיום כנס פרי המפיק בשתי אפשרויות פעולה:

נציגי שלטון  1,000-קיום כנס רחב לכ ;בכירים מרחבי העולם

  מרחבי העולם. ובעלי עניין מקומי

 

מבקרי רישום ל  .2

 מחו"ל כנסה

עלת הערכת מחיר להפעלת מערך רישום למבקרי הכנס, לרבות הפ

ם אל מול מח' לתיאומים הנדרשי אתר רישום, העמדת אנשי הפקה

ביום האירוע לקליטת הנרשמים  וכן קשרי החוץ של מש"מ

בעמדות רישום, המציע יתייחס גם להפעלת מערך רישום אישי 

 ככל שיידרש. –לנרשמים מחו"ל 

 המציע יכלול בהצעתו גם מערך גבייה למקרה שיידרש לאלמנט זה.

קיום כנס פרימיום לעד  תו יתחשב המציע בשתי אפשרויות:בהצע

נציגי שלטון  1,000-חב לכקיום כנס ר  ;בכירים מרחבי העולם 100

 מקומי מרחבי העולם.

 

כנסים ואירוח   .3

 לקהל בינלאומי

המציע ינקוב בהערכת מחיר לקיום פעולות לנציגי שלטון מקומי 

 .על ידו ולנציגי חברות מחו"ל, בהתאם לקונספט המוצע

יחס המציע לאלמנטים כגון: כנס בינלאומי ייעודי ייתבהצעתו 

, הפעלת מתחם בינ"ל , הפעלת לאונג'ערב גאלה למבקרים מחו"ל,

B2B  פרונטלי ווירטואלי, שידורים בלייב וכל אלמנט נוסף, הנחוץ

 לאירוע א' / ב'. למימוש הקונספט שהציע

קיום כנס פרימיום לעד  תו יתחשב המציע בשתי אפשרויות:בהצע

נציגי שלטון  1,000-קיום כנס רחב לכ  ;בכירים מרחבי העולם 100

 עולם.מקומי מרחבי ה
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שירותי אירוח   .4

ולוגיסטיקה 

 לאורחים מחו"ל

 יכולותיו במתן השירותים הבאים:המציע יפרט 

 בתל אביב ובירושלים;: בתי מלון לינה

 לאקספובתל אביב ובירושלים מלון מבתי : מערך היסעים הסעות

 ת"א, וכן לערים ולאתרים נוספים ברחבי הארץ;

ערכת מחיר לשירותי : המציע יפרט יכולותיו והשירותי אירוח

אום טיסות, איסופים וכל ית, VIPקרקע בנתב"ג עבור אורחי 

  .אלמנט נוסף, הנדרש לקיום הקונספט שהציע

המציע יפרט יכולותיו בהפעלת מערך מתרגמים לאנגלית ולשפות 

 זרות נוספות.

אין להגיש הצעת 

מחיר בגין מרכיב זה 

 במסגרת המכרז.

 יש להציג יכולות.

 

 

לועידה, יצרף להצעתו נספח גיש הצעה ליריד יצרף להצעתו נספח זה; כמו כן, מציע המגיש הצעה * מציע המ

 זה.

  המזמין יהא רשאי לפצל שירותים אלה, לביצוע באמצעות גורם אחר.
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 ב' נספח

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המשתתף

_______________, ______________,ת.ז. אני הח"מ 

______________,______________,  לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .1

 ל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;המשתתף או בע  

המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד   

האחרון להגשת ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה 

 האחרונה.

ריים, ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;1976-תשל"ו

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

-עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

1991; 

 מורים להלן:יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין הא .2

)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   

 חוק שוויון זכויות( לא חלות על המשתף; –

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף   

 האמורים להלן: יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין .3

 עובדים לפחות; 100המשתתף אינו מעסיק   

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד  100המשתתף מעסיק   

העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9

עובדים לפחות, ופנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה  100המשתתף מעסיק   

לחוק שוויון  9והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
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 פעל ליישומן; –זכויות, וככל שקיבל הנחיות 

מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד ככל שהמשתתף ייבחר כזוכה במכרז, הוא  .4

ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם  30העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

  מש"מ.

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

    _________________ 

 _________________ 

 בחתימתם כדי לחייב את המשתתף יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש 

 אימות חתימה 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה/ו בפני 

_________,  ת.ז. _________, המורש/ים לחתום -ה"ה _________,  ת.ז. _________,  ו

האמת וכי יהא/תהא/יהיו בשם המשתתף, ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את 

צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, אישר/ה/ו בפני את תוכן 

 .תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני

____________________ 
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 1נספח ג'

אירוע – EXPO-MUNIיריד השלטון המקומי:  להפקת 13/2022מכרז  –בדרישות ניסיון  עמידה

 א'

, _____________, ת.ז ______________-ו,   . ז.ת    הח"מ,  נו/אני

ים /מצהיר"( המציע)להלן: "        מטעםכמורשי החתימה  המשמשים

 :כדלקמןכי המציע עומד בדרישות הנסיון כמפורט במסמכי המכרז, ו בפניכם

 

להוראות  .3.12.2)סעיף  השנים האחרונות 7-כנסים לפחות*, ב 5ניסיון של הפקת  – 1טבלה מס'  .1

 למשתתפים(

שנת  נושא הכנס מ.ס

ביצוע 

 הכנס 

מס' 

 משתתפים

מס' 

 דוברים

מס' 

מסלולי 

 תוכן

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר 

מטעם הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

 

משתתפים ומעלה, בהם  5,000ים להיות בהיקף של מהכנסים המצוינים בסעיף זה, צריכ 2* לפחות 

משתתפים  2,500דוברים לכנס )היתר בהיקף של  50כלולים מס' מסלולי תוכן והיקף של לפחות 

 ומעלה(. 

 

 השנים 5-ב, מסחריים מציגים מבוססיירידים /תערוכות 3של לפחות  בהפקה ניסיון – 2מס'  טבלה .2

 (פיםלמשתת להוראות 2.2.3.2)סעיף  האחרונות
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נושא  מ.ס

 התערוכה/יריד

שנת 

ביצוע 

התערוכה/ 

 היריד

מס' 

 מציגים

שטח 

תצוגה 

כולל של 

התערוכה/ 

 היריד

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר מטעם 

הלקוח )כולל 

 מספר טלפון(

1.       

2.       

3.       

 

 

 להוראות 2.2.3.3)סעיף  ותהאחרונ השנים 7-ב, אירועי אח"מים 5 בניהול ניסיון – 3מס'  טבלה .3

 (למשתתפים

רשימת  נושא הכנס מ.ס

אישים רמי 

או דרג ו/

רשימת 

האח"מים 

שהשתתפו 

 באירוע

הגופים 

שמולם 

עמד 

המפיק 

לצורך 

אבטחת 

 האירוע

שנת 

ביצוע 

 הכנס

מס' 

 משתתפים

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר מטעם 

הלקוח )כולל 

 מספר טלפון(

1.        

2.        

3.        

4.        
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5.        

 

 2.2.3.4)סעיף  האחרונות השנים 7-ב, לפחות בישראל בינלאומיים כנסים 5 בהפקת ניסיון – 4מס'  טבלה .4

 (למשתתפים להוראות

הארצות  נושא הכנס מ.ס

מהן הגיעו 

 לכנס

שנת 

ביצוע 

 הכנס

מס' 

 משתתפים

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר 

הלקוח מטעם 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

)סעיף  האחרונות השנים 5-ב, )אקספו ת"א( 2 בביתן לפחות ארועים 2ניסיון בהפקת  – 5מס'  טבלה .5

 (למשתתפים להוראות 2.2.3.5

נושא  מ.ס

 הארוע

שנת 

ביצוע 

 הארוע

מס' 

 מציגים

מס' 

 משתתפים

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר מטעם 

הלקוח )כולל 

 מספר טלפון(

התפוסה 

 בשטח 

1.        

2.        



 

 

 

 

 

33 

 

 

השנים  7מתוך  5-ב לפחות, מלש"ח לשנה 10ניסיון בניהול תקציבי הפקות אירועים בהיקף של  .6

 להוראות למשתתפים(:  2.2.3.6)סעיף  לפחות האחרונות

 מלש"ח. 10הלתי תקציבי אירועים בהיקף העולה על ני   הנני מצהיר בזה כי בשנים 

 

 5-ניסיון בהפקת כנסים מקצועיים, עם גופי השלטון המקומי ו/או השלטון המרכזי, ב – 6טבלה מס'  .7

 להוראות למשתתפים( 2.2.3.7)סעיף  השנים האחרונות 7-כנסים לפחות, ב

שנת  נושא הפקת התוכן 

ביצוע 

הפקת 

 התוכן 

גופי השלטון 

המרכזי  המקומי/

הכלולים בהפקת 

 התוכן

שם הלקוח 

עבורו בוצעה 

 הפקת התוכן

פרטי איש קשר 

מטעם הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      
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ניסיון בהפעלת מערכת מכירות באמצעות עובדים בעלי נסיון, של מכירת שטחים  – 7טבלה מס'  .8

 להוראות למשתתפים( 2.2.3.8)סעיף  השנים האחרונות 5-לפחות, בפרויקטים  2-למציגים ב

נושא  מ.ס

 הארוע

שנת 

ביצוע 

 הארוע 

מס' 

 מציגים

שטח 

כולל 

שנמכר 

 בארוע

שמות 

העובדים 

בעלי 

הנסיון 

 במכירות

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר מטעם 

הלקוח )כולל 

 מספר טלפון(

1.        

2.        

 

)סעיף  השנים האחרונות 3-, בLIVE-ארועים היברידיים המשודרים ב 2ניסיון בהפקת  – 8טבלה מס'  .9

 להוראות למשתתפים( 2.2.3.9

נושא  מ.ס

 הארוע

שנת 

ביצוע 

 הארוע 

מס' 

 משתתפים

מס' 

 דוברים

הרשת בה 

שודר 

-הארוע ב

LIVE 

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר מטעם 

הלקוח )כולל 

 מספר טלפון(

1.        

2.        
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 :נסיון למנהלי ההפקה

 2.2.4.1)סעיף  השנים האחרונות 7-כנסים לפחות, ב 5תחום ניסיון של הפקת הלמנהל  – 9טבלה מס'  .10

 להוראות למשתתפים(

שנת  נושא הכנס מ.ס

ביצוע 

 הכנס 

מס' 

 משתתפים

מס' 

מסלולי 

 תוכן

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר מטעם 

ל מספר הלקוח )כול

 טלפון(

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 2.2.4.2)סעיף  השנים האחרונות 7-כנסים לפחות, ב 5תוכן ניסיון של הפקת הלמנהל  – 10בלה מס' ט .11

 להוראות למשתתפים(

נושא  מ.ס

 הכנס

שנת 

ביצוע 

 הכנס 

מס' 

 משתתפים

מס' 

מסלולי 

 תוכן

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

המשרד 

הממשלתי/נבחר 

 הציבור

פרטי איש קשר 

מטעם הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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, אחד מהם לפחות בינלאומיים כנסים 3 בהפקת של מנהל הכנס הבינלאומי ניסיון – 11מס'  טבלה .12

 (למשתתפים להוראות  2.2.4.3)סעיף  LIVE-משודר ב

הארצות  נושא הכנס .סמ

מהן הגיעו 

 לכנס

מס'  

 משתתפים

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר מטעם 

הלקוח )כולל מספר 

 טלפון(

1.       

2.       

3.       

 

הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על הצהרה זו, לאחר שהובהרו לי/נו משמעויותיה, ולאחר שקיבלתי/נו את כל 

 על ידי/נו, וללא כל כפיה, לחץ או השפעה בלתי הוגנת.  ההבהרות שנדרשו

 ולראיה באנו על החתום:

 

__________________     __________________  

 חתימה        תאריך 

 

__________________     __________________  

  חתימה        תאריך 

 אישור עו"ד

, ת.ז.    ו בפניי ה"ה /הופיע   , עו"ד, מאשר כי ביום   אני הח"מ 

, ולאחר שהסברתי לו/הם את    ת.ז.     -ו    

 משמעות כתב ההתחייבות דלעיל, חתם/מו עליו בפניי.

__________________                     __________________

  

 חתימה        תאריך 
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 2נספח ג' 

 'באירוע –ון המקומי ועידת השלט להפקת 13/2022מכרז  –בדרישות ניסיון  עמידה

, _____________, ת.ז ______________-ו,   . ז.ת    נו הח"מ, /אני

ים /מצהיר"( המציע)להלן: "        מטעםכמורשי החתימה  המשמשים

 :כדלקמןכי המציע עומד בדרישות הנסיון כמפורט במסמכי המכרז, ו בפניכם

 

להוראות  3.2.3.1)סעיף  השנים האחרונות 7-כנסים לפחות, ב 5ניסיון של הפקת  – 1טבלה מס'  .1

 למשתתפים(

שנת  נושא הכנס מ.ס

ביצוע 

 הכנס 

מס' 

 משתתפים

מס' 

 דוברים

מס' 

מסלולי 

 תוכן

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר 

מטעם הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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 3.2.3.2)סעיף  האחרונות השנים 7-ב, לפחות בישראל בינלאומיים כנסים 5 בהפקת יוןניס – 2מס'  טבלה .2

 (למשתתפים להוראות

הארצות  נושא הכנס מ.ס

מהן הגיעו 

 לכנס

שנת 

ביצוע 

 הכנס

מס' 

 משתתפים

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר 

מטעם הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

ועידות ו/או כנסים בהשתתפות ראש הממשלה, נשיא המדינה,  5בהפקת וניהול  ניסיון – 3מס'  בלהט .3

 (למשתתפים להוראות 3.2.3.3)סעיף  האחרונות השנים 7-ב, שרים ו/או ח"כ, ראשי רשויות ואח"מים

נושא  מ.ס

 הועידה/הכנס

רשימת 

אישים רמי 

דרג ו/או 

רשימת 

האח"מים 

השתתפו ש

 בועידה/כנס

הגופים 

שמולם עמד 

המפיק לצורך 

אבטחת 

 הועידה/הכנס

שנת 

ביצוע 

 הכנס

מס' 

 משתתפים

שם 

הלקוח 

עבורו 

בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר 

מטעם 

הלקוח 

)כולל 

מספר 

 טלפון(

1.        

2.        
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3.        

4.        

5.        

 

פר שותפים ו/או מפיקים )בהם נדרשת עבודת מטה בהפקות משולבות עם מס ניסיון – 4מס'  טבלה .4

 (למשתתפים להוראות 3.2.3.4)סעיף  משולבת לצרכי תיאומי הפקה, תקשורת, יח"צ ותוכן(

נושא  מ.ס

 הועידה

שנת 

ביצוע 

 הועידה

רשימת 

הגופים 

השותפים 

חברות  /

ההפקה, 

שלקחו 

חלק 

 באירוע

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הועידה

פרטי איש 

קשר מטעם 

ח )כולל הלקו

 מספר טלפון(

1.      

2.      

3.      
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 7-ב, ועידות ו/או כנסים 5-ב בהפקת תוכן בימתי, בשילוב טכנולוגיות מתקדמות ניסיון – 5מס'  טבלה .5

 (למשתתפים להוראות 3.2.3.5)סעיף  האחרונות השנים

נושא  .סמ

 הועידה/הכנס

שנת 

ביצוע 

 הועידה

תוכן 

 בימתי

מס' 

 משתתפים

קוח שם הל

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש 

קשר מטעם 

הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

 :נסיון למנהלי ההפקה

 3.2.4.1)סעיף  השנים האחרונות 7-כנסים לפחות, ב 5בהפקת  מנהל תוכןנסיון של  – 6טבלה מס'  .6

 להוראות למשתתפים(

שנת  נושא הכנס מ.ס

ביצוע 

 הכנס 

מס' 

 משתתפים

מס' 

מסלולי 

 תוכן

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר מטעם 

הלקוח )כולל מספר 

 טלפון(

1.       

2.       
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3.       

4.       

5.       

 

 

 

 

, אחד מהם לפחות משודר בינלאומיים כנסים 3 בהפקת של מנהל הכנס הבינלאומי ניסיון – 7מס'  טבלה .7

 (למשתתפים להוראות  3.2.4.2)סעיף  ELIV-ב

הארצות  נושא הכנס מ.ס

מהן הגיעו 

 לכנס

מס'  

 משתתפים

שם הלקוח 

עבורו בוצע 

 הכנס

פרטי איש קשר 

מטעם הלקוח 

)כולל מספר 

 טלפון(

1.       

2.       

3.       

לאחר שקיבלתי/נו הנני/ו מצהיר/ים כי חתמתי/נו על הצהרה זו, לאחר שהובהרו לי/נו משמעויותיה, ו .8

 את כל ההבהרות שנדרשו על ידי/נו, וללא כל כפיה, לחץ או השפעה בלתי הוגנת. 

 לראיה באנו על החתום:ו

__________________     __________________  

 חתימה        תאריך 

__________________     __________________  

   חתימה        תאריך 
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 אישור עו"ד

, ת.ז.    הופיע/ו בפניי ה"ה    , עו"ד, מאשר כי ביום   ני הח"מ א

, ולאחר שהסברתי לו/הם את    ת.ז.     -ו    

 משמעות כתב ההתחייבות דלעיל, חתם/מו עליו בפניי.

__________________                     __________________
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 1נספח ד'

 נוסח כתב ערבות מכרז
 לכבוד

 ("מש"מ" -כז השלטון המקומי ע"ר  )להלן מר

  19רחוב הארבעה 

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר_________

"( הנערבלפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן: " .1

לים: )במי   אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

להפקת  13/2022"( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' סכום הערבותבלבד( )להלן: "₪    

 אירוע א'. – EXPO-MUNIיריד השלטון המקומי: 

ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו  5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, עד  .2

ה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעל

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ בכתובת  .3

ה אשר תהא . דרישו/או המשנה למנכ"ל ____________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל  מש"מ

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו  המשנה למנכ"לחתומה ע"י מנכ"ל מש"מ ו/או 

 לחתום על דרישה כזו מטעם מש"מ. 

 לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. 

לחשבון מש"מ עפ"י הפרטים  התשלום כאמור בסעיף לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית .4

שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.  .5

 יאוחר מהתאריך הנ"ל. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 

 בכבוד רב,

________________ 
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 2נספח ד'

 נוסח כתב ערבות מכרז
 לכבוד

 ("מש"מ" -מרכז השלטון המקומי ע"ר  )להלן 

  19רחוב הארבעה 

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר_________

"( הנערבת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן: " לפי בקשת ____________________ מס' .1

)במילים:    אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

להפקת  13/2022"( שתדרשו מאת הנערב בקשר למכרז מס' סכום הערבותבלבד( )להלן: "₪    

 אירוע ב'. –ועידת השלטון המקומי 

ימים ממועד קבלת דרישתכם על ידינו באופן המפורט להלן  אנו  5אשונה בכתב, עד לפי דרישתכם הר .2

נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח 

 את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

זה תימסר לנו בכתב בסניף ____________ בכתובת כל דרישה לתשלום מכוח כתב ערבות  .3

. דרישה אשר תהא ו/או המשנה למנכ"ל ____________________ כשהיא חתומה ע"י מנכ"ל  מש"מ

תהא מלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו  המשנה למנכ"לחתומה ע"י מנכ"ל מש"מ ו/או 

 לחתום על דרישה כזו מטעם מש"מ. 

 ף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה. לעניין סעי

התשלום כאמור בסעיף לעיל יעשה על ידנו, על דרך של העברה בנקאית לחשבון מש"מ עפ"י הפרטים  .4

שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י שיקול דעתכם 

 הבלעדי.

ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. ערבות זו תישאר בתוקפה עד  .5

 כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.

 בכבוד רב,

________________ 
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 נספח ה'

 

 ועידת השלטון המקומיאו /וEXPO-MUNI   להפקת יריד השלטון המקומי:הסכם 

 2022בשנת חודש _______ בשנערך ונחתם ביום __________ 

 מרכז השלטון המקומי  ע"ר בין :

 ת"א, 19הארבעה רחוב  

 ("המזמיןו/או " "מש"מ: ")להלן 

  וכן:

 מצד אחד  

 __________________________________ לבין: 

 ח.צ./ח.פ/חל"צ _______________________   

 כתובת: ____________________________   

 טל': ___________; פקס: ______________   

 ע"י מורשי החתימה מטעמו:   

 _______שם _______________ ת.ז. ______  

 ______שם _______________ ת.ז. _______  

 ("המפיק" :)להלן  

 מצד שני  

  MUNI-EXPOלהפקת יריד השלטון המקומי:  13/2022 פומבי שמספרומכרז  םספר המזמיןו הואיל:

 "(;המכרז: "להלן( )להלןב', כהגדרתם -אירוע א' ו)ו/או ועידת השלטון המקומי 

 למזמיןהגיש  ,לרבות ההסכם על כל נספחיו ,אחרי עיון ובחינה זהירה של מסמכי המכרז והמפיק והואיל:

 בהתאם לתנאי הסכם זה; רוע ב'(, )אירוע א' ו/או אי נשוא המכרז השירותיםהצעה לספק את 

יושלם לאחר הזכייה(, על  –אירוע ב' באירוע _________ )אירוע א' ו/או  זכה במכרז והמפיק והואיל:

 ;סמך הצהרותיו והתחייבויותיו כפי שהוגשו במסגרת המכרז ועל פי כל תנאיו

 אי לכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

  מבוא

 נספחי ההסכם, המפורטים להלן:המבוא להסכם ואת  י המכרז,מסמכ הסכם זה כולל את .1

  ;מפרט השירותים ונספחי התמורה להפקת היריד ו/או הועידה, לפי העניין – א' ינספח .1.1

 ;1976-הצהרה בדבר חוק עסקאות עם גופים ציבוריים התשל"ו – ב'נספח  .1.2
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 ;פרטי חשבון בנק – 'גנספח  .1.3

 אישור על קיום ביטוחים; – 'דנספח  .1.4

 ;נוסח ערבות ביצוע/בדק –ה'  נספח .1.5

 ;התחייבות לשמירה על סודיות – 'ונספח  .1.6

 ;ניגוד ענייניםכתב הצהרה בדבר הימנעות מ – 'זנספח  .1.7

 נספח שינויים ותשובות לשאלות הבהרה, ככל שנמסרו; – 'חנספח  .1.8

 ("ההסכם" :)להלן 

 הגדרות .2

 כמפורט להלן : ,בהסכם זה יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדן

או מי מטעם מש"מ שמונה ע"י המשנה ו/ ו/או מי מטעמה מנהלת מוני אקספו –" מונההמ" .2.1

 .למנכ"ל מש"מ

 ., לפי הענייןלהלן 3-5 מכלול השירותים המפורטים בסעיפים –" השירותים" .2.2

בין היתר, תערוכת מציגים , הכולל, MUNI-EXPOיריד השלטון המקומי:  –" היריד" –" 'א אירוע" .2.3

ציגים ספקים ממגוון תחומי שירות לרשויות המקומיות בישראל, שורת כנסים בסימן חדשנות, בה מ

 .מקצועיים וכנס בינלאומי בהשתתפות דוברים ומבקרים מכל רחבי העולם

היא מפגש העוגן בין בכירי השלטון המקומי  ועידת השלטון המקומי –" הועידה" –" 'ב אירוע" .2.4

יועד למוזמנים בלבד ומנוהל במתכונת של אירוח לבכירי השלטון המרכזי. מדובר באירוע סגור, המ

בוטיק, הכולל בין היתר אירוח ללינות של אח"מים מרחבי הארץ והעולם, ארוחת גאלה, כנס 

 .בינלאומי, תוכן בימתי ואירוח אח"מים מלווים יחידות אבטחת אישים מהארץ ומחו"ל

: מנהל התחום; ובכלל זה, ידשל היר הצוות המנהל את ההפקה מטעם המפיק –" צוות הפקת היריד" .2.5

התוכן; מנהל הכנס הבינלאומי; מנהל העוסק בלוגיסטיקה אצל המפיק; מנהל העוסק בשיווק  מנהל

של כל אחד מהמנהלים וכל צוות  וכל צוות העובדים אצל המפיק; עובדי מערכת המכירות של המפיק

 .הדרוש לצורך הפקת היריד עובדים אחר

מנהל : ובכלל זה, של הועידה המנהל את ההפקה מטעם המפיק הצוות –" צוות הפקת הועידה" .2.6

של כל אחד מהמנהלים וכל צוות  וכל צוות העובדים מנהל הכנס הבינלאומי מנהל התוכן;התחום; 

 .הועידההדרוש לצורך הפקת  עובדים אחר

 מהות ההסכם

הפקת )להלן: " רידהי הפקה של עבור המזמין, ביחס לאותו אירוע בו זכה במסגרת המכרז, יבצע המפיק .3

לרבות התקשרויות עם קבלני (, "הפקת הועידהלהלן: ")הפקת ועידת השלטון המקומי או /ו "(היריד

והכל בהתאם  – , לפי הענייןלהלן 5או בסעיף  4, ובכלל זה השירותים כאמור בסעיף משנה לביצוע ההפקה

 . זה הסכםלתנאי 
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 השירותים נשוא ההסכם

 :אירוע א' –קת היריד השירותים הנדרשים לצורך הפ .4

 לביצוע המטלות הבאות:לצורך הפקת היריד יידרש מפיק היריד, בין היתר, 

מ"ר  1,000-מציגים לפחות, על פני שטח כולל של כ 100שיווק ומכירת שטחים למציגים, בהיקף של  .4.1

לפחות, ניהול מלא של המציגים )עריכת ההתקשרות עם המציגים; סיוע בעיצוב דוכני התצוגה 

יצוע דקורציה מלאה של חלל היריד; סיוע בלוגיסטיקה להקמה; טיפול בהקמות, בינוי, וב

קונסטרוקציה ואישורי מהנדסים; טיפול בתלונות ובבקשות; מתן הנחיות וכיו"ב(, ניהול התערוכה 

 במועד היריד.

פיק ככל שהמזמין יבקש להרחיב את תערוכת המציגים, כך שזו תכלול גם מציגים מחו"ל, יידרש המ

לפעול כאמור לעיל גם ביחס למציגים מחו"ל, ובנוסף להסדיר את הדרוש לשם הובלת הטובין שיוצגו 

 על ידי מציגים אלה, לארץ.

ניהול כנסים מקצועיים לקהלים השונים של מרכז השלטון המקומי בהתאם להנחיית המזמין, כולל  .4.2

(, אחריות על המזמיןיס המפיק או )ביניהם גופים שיגיבנייה משותפת של כנסים עם נותני חסויות 

בניית הנושאים והתכנים, גיוס ותיאום מלא של הדוברים ושל התקשורת, תיאום מול מרצים ומול 

 משרדי ממשלה, ניהול טכני של הכנסים וטיפול באלמנטים השיווקיים המתלווים לכנסים אלה.

 היריד, לרבות:  ימים עבור המגזר המוניציפאלי, במהלך 3-ניהול כנס בינלאומי בן כ .4.3

 גיוס נותני חסויות פוטנציאליים וגופים דיפלומטיים שונים בארץ ובחו"ל;  .4.3.1

 שיווק בקרב מוזמנים פוטנציאליים;  .4.3.2

 רישום ואירוח של משתתפי הכנס;  .4.3.3

 ארגון סיורים ברחבי הארץ;  .4.3.4

 יצירת תכנים ייחודיים לכנס וארגון אירועים חגיגיים, ככל שיידרש.  .4.3.5

לביצוע באמצעות לעיל,  4.3.2-4.3.4המזמין רשאי לפצל את השירותים שבסעיפים מובהר ומודגש כי  .4.4

 .י, ולמפיק לא תהא כל טענה בנושאהבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  גורם אחר,

ניהול ההסעדה בכל המתחמים ביריד, ברמות אירוח שונות, לרבות בארועי עוגן חגיגיים )ככל  .4.5

 הנחיותיו(.שיידרש ע"י המזמין ובהתאם ל

טיפול בכל מרכיבי השיווק של היריד, לרבות: עריכת והפקת תכניה; שיווק, מיתוג, פרסום, הפקה,  .4.6

)ככל שיידרש ע"י המזמין ובהתאם להנחיותיו(; שיווק היריד לקהל  חסויות וריכוז גיוסמכירה, 

נטרנטי; עבודה המקצועי ולגורמים עליהם יורה המזמין, בארץ ובחו"ל; ניהול הרישום והשיווק האי

 מול מערך היח"צ ומשרדי הפרסום. 

טיפול בכל דרישות ה"פוסט" של היריד, לרבות: תקשורת בדיעבד עם מציגי התערוכה, מבקריה  .4.7

ודובריה; סגירת תקציבים והתחשבנויות; בניית סרטוני תדמית וחומרים שיווקיים המבוססים על 
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ת לקחים והעברת נתונים )כגון: נתוני אירועי היריד, לאחר התרחשותם; השתתפות בצוות הפק

 ביצוע, חתכי מבקרים ודוחות שונים( לפי דרישה.   

השנים האחרונות, בהיקף  שבעבכנסים לפחות  5העמדת מנהל תחום בעל נסיון בארגון ובביצוע של  .4.8

, שיהיה בתפקיד ניהולי אצל הזוכה ומוסמך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול אותו ינהל לירידדומה 

המזמין  "(. בין היתר, יפעל מנהל התחום לביצוע תיאומים שונים מולמנהל התחום)להלן: "דעת 

 ו/או מי מטעמו.

השנים האחרונות,  שבעבכנסים לפחות  5העמדת מנהל תוכן בעל נסיון בארגון ובביצוע תכנים של  .4.9

יבור , ובעל נסיון מוכח בעבודה מול משרדי ממשלה ונבחרי צנשוא המכרז לירידבהיקף דומה 

 "(. מנהל תוכןבשלטון המרכזי ובשלטון המקומי )להלן: "

העמדת מנהל הפקה לכנס הבינלאומי לצורך ניהול הכנס עבור המגזר המוניציפאלי, כמפורט בסעיף  .4.10

להלן: )  Live -אירועים בינלאומיים, מהם אחד לפחות משודר ב 3לעיל, בעל נסיון מוכח בהפקת  4.3

 "(.מנהל הכנס הבינלאומי" 

נהל הכנס הבינלאומי יעסוק במהלך החודש האחרון שלפני קיום הכנס אך ורק בהפקת הכנס מ

הבינלאומי, ויעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מנהל התוכן.  בין היתר, יפעל מנהל הכנס לביצוע 

 תיאומים שונים מול מנהל התוכן והמזמין ו/או מי מטעמו.

מבקרים, לצרכי רישום והכוונה,  10,000-של כ העמדת עובדים במספר מספיק לניהול אירוע בהיקף .4.11

 הגברה ותאורה, אבטחה, הסעדה ומלצרות, נקיון וכד'.

 2עובדים בעלי ניסיון במכירות של לפחות  2במערכת המכירות נדרש המפיק להעסיק לפחות  .4.12

 1,000מציגים לפחות, על פני שטח כולל של  80של פרויקטים של מכירת שטחים למציגים, בהיקף 

 , שנצבר בשלוש השנים האחרונות.לפחות מ"ר

המפיק יביא לאישור המזמין את מספר העובדים הדרוש, לדעתו, לצורך הפקת היריד ואת הרכב  .4.13

 .להלן 22בסעיף , ויפעל בהתאם לאמור לעיל 2.5 יףצוות ההפקה כהגדרתם בסע

העובדים למען הסר ספק יובהר כי מספר העובדים הדרושים לצורך הפקת היריד כולל גם את 

 המסייעים בידי המנהלים השונים )מנהל התחום, מנהל התוכן, מנהל הכנס הבינלאומי וכו'(. 

 :אירוע ב' –הנדרשים לצורך הפקת הועידה  יםהשירות .5

 לצורך הפקת הועידה יידרש מפיק הועידה, בין היתר, לביצוע המטלות הבאות:

ואולם; אחריות על בניית הנושאים ניהול כנס מקצועי, על כל הדרוש, ובכלל זה: עיצוב במה  .5.1

והתכנים; רישום ואירוח של משתתפי הכנס; ניהול טכני ולוגיסטי של הכנס; העמדת אנשי אבטחה 

 ודיילים.

 ניהול ההסעדה למוזמני הכנס ברמת אירוח גבוהה המקובלת באירועי גאלה, ככל שיידרש. .5.2

השנים האחרונות, בהיקף  שבעבות כנסים לפח 5העמדת מנהל תחום בעל נסיון בארגון ובביצוע של  .5.3



 

 

 

 

 

49 

, שיהיה בתפקיד ניהולי אצל הזוכה ומוסמך לקבל החלטות ולהפעיל שיקול אותה ינהל לועידהדומה 

המזמין  "(. בין היתר, יפעל מנהל התחום לביצוע תיאומים שונים מולמנהל התחוםדעת )להלן: "

 ו/או מי מטעמו.

הפקת תוכן, עם גופי השלטון המקומי ו/או השלטון העמדת מנהל תוכן בעל נסיון מוכח בעבודה של  .5.4

מנהל תוכן לועידת השלטון )להלן: " בחמש השנים האחרונותכנסים לפחות  5המרכזי, בהיקף של 

 "(. המקומי

טיפול בכל מרכיבי השיווק של הועידה, לרבות: עריכת והפקת תכניה; שיווק, מיתוג, פרסום, הפקה,  .5.5

להנחיותיו(; שיווק הועידה לקהל המקצועי ולגורמים עליהם  )ככל שיידרש ע"י המזמין ובהתאם

 יורה המזמין; ניהול הרישום; עבודה מול מערך היח"צ ומשרדי הפרסום, ככל שיידרש ע"י המזמין.

 ימים עבור המגזר המוניציפאלי, כחלק מהועידה, לרבות:  3-ניהול כנס בינלאומי בן כ .5.6

 שיווק בקרב מוזמנים פוטנציאליים;  .5.6.1

 ואירוח של משתתפי הכנס; רישום  .5.6.2

 ארגון סיורים ברחבי הארץ;  .5.6.3

 יצירת תכנים ייחודיים לכנס וארגון אירועים חגיגיים, ככל שיידרש.  .5.6.4

לעיל, לביצוע באמצעות  5.6.1-5.6.3המזמין רשאי לפצל את השירותים שבסעיפים מובהר ומודגש כי  .5.7

 .א תהא כל טענה בנושאי, ולמפיק להבלעד וושיקול דעת המזמיןעל פי צרכי  גורם אחר,

העמדת מנהל הפקה לכנס הבינלאומי לצורך ניהול הכנס עבור המגזר המוניציפאלי, כמפורט בסעיף  .5.8

) להלן:  Live -אירועים בינלאומיים, מהם אחד לפחות משודר ב 3לעיל, בעל נסיון מוכח בהפקת  5.6

 "(.מנהל הכנס הבינלאומי" 

ש האחרון שלפני קיום הכנס אך ורק בהפקת הכנס מנהל הכנס הבינלאומי יעסוק במהלך החוד

הבינלאומי, ויעבוד בשיתוף פעולה מלא עם מנהל התוכן.  בין היתר, יפעל מנהל הכנס לביצוע 

 תיאומים שונים מול מנהל התוכן והמזמין ו/או מי מטעמו.

-כ מוזמנים )שמתוכם ישתתפו 1,000-העמדת עובדים במספר מספיק לניהול הועידה בהיקף של כ .5.9

 נרשמים(, לצרכי רישום והכוונה, הגברה ותאורה, אבטחה, הסעדה ומלצרות, נקיון וכד'. 800

המפיק יביא לאישור המזמין את מספר העובדים הדרוש, לדעתו, לצורך הפקת הועידה ואת הרכב  .5.10

 .להלן 22 סעיףבויפעל בהתאם לאמור  ,לעיל 2.6 בסעיףצוות ההפקה כהגדרתם 

מספר העובדים הדרושים לצורך הפקת היריד כולל גם את העובדים  למען הסר ספק יובהר כי

 המסייעים בידי המנהלים השונים )מנהל התוכן לועידה וכו'(. 

טיפול בכל דרישות ה"פוסט" של הועידה, לרבות: תקשורת בדיעבד עם מבקריה ודובריה; בניית  .5.11

ר התרחשותם; השתתפות סרטוני תדמית וחומרים שיווקיים המבוססים על אירועי הועידה, לאח

 בצוות הפקת לקחים והעברת נתונים )כגון: נתוני ביצוע, חתכי מבקרים ודוחות שונים( לפי דרישה.
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 היקף העבודה 

6.  

ת המזמין מהמפיק להפקת לכל היקף עבודה שהוא, ולפיכך דריש המפיקאינו מתחייב כלפי  המזמין .6.1

בלבד ועפ"י  המזמיןשה בהתאם לצרכי תיע היריד ו/או הועידה ולביצוע העבודה נשוא מכרז זה,

 שיקול דעתו הבלעדי.

למען הסר ספק מובהר, כי המזמין רשאי לדרוש מהמפיק ביצוען של מטלות נוספות ו/או אחרות  .6.2

היריד ו/או הועידה, ובלבד שהמדובר  לעיל, כחלק מהפקת 5-ו 4מהמטלות המפורטות בסעיפים 

 בדרישה הקשורה להפקת יריד ו/או ועידה.

הגורם להסתייע בחברת הפקות ו/או כל גורם אחר )להלן: "יובהר, כי המזמין יהא רשאי עוד  .6.3

חלק מהעבודה ו/או השירותים הנוספים. על המפיק לשתף פעולה עם הגורם  ביצוע"(, לצורך האחר

 )לרבות שירותי ה"פוסט"(. ו/או הועידה משלב התיאומים ועד לתום היריד –האחר 

רשאי להזמין מאת הספק שירותים שונים בנוגע לניהול  ר לעיל, המזמיןמבלי לגרוע מכלליות האמו .6.4

 "(, בכפוף לתנאים אלה )במצטבר(:השירותים הנוספים)להלן: " כנסים

את הצעות המחיר שקיבל מאת קבלני הביצוע של השירותים  המזמיןהספק יציג בפני  .6.4.1

 הנוספים;

סכומים שהוצעו ע"י קבלני התקורה של הספק בגין השירותים הנוספים תהווה שיעור מה .6.4.2

 הביצוע של השירותים הנוספים;

מההיקף הכספי הכולל של התמורה  35%ההיקף הכספי של השירותים הנוספים לא יעלה על  .6.4.3

 .נשוא הסכם זההמשולמת בעד הכנס 

תנאי ההתקשרות לביצוע השירותים הנוספים יהיו זהים או מיטיבים עם המזמין, לעומת  .6.4.4

 תנאי הסכם זה.

 ודיווחכפיפות 

ויפעל על פי כל הוראה נה מומכפוף להוראות היהיה  המפיק ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בהסכם זה, .7

 ובכלל זה:  ,נה בקשר עם ההסכםמוו/או הנחיה אשר תינתן לו ע"י המ

וכן על כל  השירותים באופן שוטף על כל בעיה או התפתחות באשר לאספקת נהמולמ המפיקידווח  .7.1

 ההסכם. נושא הקשור לביצוע

נה אליו בעניין ההסכם בכלל מותשובות והסברים ביחס לכל פניה של המ נהמולמ המפיקיספק  .7.2

 בפרט. השירותיםואספקת 

יציג בפני הממונה, לדרישתו, סיכומים כתובים עם צדדים שלישיים וקבלני משנה, לביצוע המטלות  .7.3

 ובים מראש.נשוא הסכם זה. לשם כך ידאג המפיק לייצר כל התקשרות בסיכומים כת

ובתוך המועד  יספק המפיק למזמין, לפי דרישה בכתב מהממונהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7.4
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 הקבוע בדרישה:

הגאנט יפרט את לוח הזמנים גאנט הכולל לוח זמנים לביצוע העבודה ומתן השירותים;  .7.4.1

, ו/או הועידה העדכני ביותר נכון למועד הדרישה, ויכלול כל שינוי ו/או עדכון בנוגע ליריד

 .עליו החליט המזמין

 הפקת הועידהאו /ו לצורך הפקת היריד, לדעתו ,הדרושתכנית הכוללת את מספר העובדים  .7.4.2

צוות ההפקה; התכנית תפרט את מספר העובדים בפילוח לפי סוגי עבודה, ותכלול ואת הרכב 

 , עליו החליט המזמין.הועידהאו /ו כל שינוי ו/או עדכון בנוגע ליריד

לרבות פירוט העלויות והתאמת  ,לפי העניין ,ו/או הועידה להפקת היריד מעודכן עסקי מודל .7.4.3

פירוט והסבר בדבר הפתרונות  , ובצירוףו/או הועידה היריד אמדןהתוכן המוצע ל

המודל טיביים המוצעים )ככל שנדרש(, כולל הדמיות תרשימים וכל מוצג אחר; הקריא

ותר נכון למועד הדרישה, ותכלול כל שינוי ו/או היה העדכנית ביהעסקי שיסופק למזמין י

 , עליו החליט המזמין.ו/או הועידה עדכון בנוגע ליריד

מגובה באסמכתאות, שיובא לפי העניין, , ו/או הועידה דו"ח נתונים חשבונאיים של היריד .7.4.4

המסכם  רואי החשבון של המזמין; אישור הממונה את הדו"ח הממונה ולבדיקת לבדיקת

תנאי יהא  "(ו/או אירועים דו"ח סגירת אירוער קיומו של היריד )להלן: "שיידרש לאח

  בסיום ההתחשבנות שבין הצדדים. לזכאותו של המפיק לקבלת התמורה שנותרה לתשלום

 הוראה זו הינה תנאי עיקרי בהסכם והפרתה תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

 תקופת ההתקשרות

8.  

ו/או  הינה לצורך הפקת הירידו ד החתימה על ההסכם,, תחילתה במועזה הסכםההתקשרות נשוא  .8.1

למזמין שמורה הזכות לשנות את  באקספו תל אביב. 2022, שיערכו בדצמבר 2022לשנת  ועידהה

 בפועל. מםימים לפני קיו 90מיקום היריד ו/או ועידת השלטון המקומי ומועדיהם, עד 

ועידת או /ו מהמפיק גם את הפקת הירידלהזמין הבלעדי,  ושיקול דעתלמזמין שמורה האופציה, לפי  .8.2

שיבוצעו במועדים ובמיקומים כפי שיחליט המזמין, ובלבד  ,)לפי העניין( 2023לשנת  השלטון המקומי

 2023הועידה לשנת ואו /ימים לפחות לפני מועד היריד ו 180ים בכתב, /יקשנתן על כך הודעה למפ

אות ההסכם, למעט שינויים המחויבים עפ"י כאמור, ובמקרה זה, ימשיכו לחול על הצדדים כל הור

 דין.

זה, המזמין בוחן את האפשרות להקמת  מכוחו נחתם הסכם מכרזהמובהר בזה, כי במקביל לפרסום 

 לעיל. 6.2אופציה, כמפורט בסעיף העל מימוש  להשליך עשויהמאגר מפיקים, ובמקרה זה, האפשרות 

 התמורה ואופן תשלומה

 א': אירוע –תמורת הפקת היריד  .9

 "(:תמורת הירידישלם המזמין למפיק, את התשלומים הבאים )להלן: "הפקת היריד ביצוע  בגין .9.1
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פרמטרים ישלם מש"מ למפיק תמורה, בהתאם ל, היריד הפקת בגין, שכר טרחת המפיק .9.1.1

 הבאים:

בין אם מכירת השטח ) מההכנסות ממכירות שטחים למציגים 15%בשיעור של  עמלה .9.1.1.1

בסעיף ם בוצעה ע"י המזמין, כחלק ממכירת חסות כאמור בוצעה ע"י המפיק ובין א

)שבוצעה ע"י המפיק בלבד, ללא מכירת שטח כחלק  ומכירות חסויות ליריד (להלן 9.1.1.2

 מהחסות(.

 מע"מ לא יובא בחשבון לצורך חישוב העמלה.

חברות חברת החשמל, ממשרדי ממשלה,  המזמין לבדו יהא רשאי לגייס חסויות .9.1.1.2

איגודים מקצועיים של עובדי  ת מקומיות, תאגידים עירוניים,ממשלתיות, רשויו

 מרכז השלטון האזורי, תאגידים שבבעלות ו/או בשליטת המזמין, הרשויות המקומיות,

וגופים  ומגזר שלישי, קופות חולים, בנקים מפעל הפיס, קק"ל קרנות פילנטרופיים

 .מוסדיים שונים

ם למפיק עמלה בגין עלות מכירת השטח תשול –כללה החסות גם מרכיב של מכירת שטח 

 להסכם. 2שבנספח א'לנותן החסות, וזאת בהתאם לתעריפון השטחים 

קיבל אך ורק אם  ,זהבסעיף רשאי לגייס חסויות כאמור יהא יובהר ויודגש כי המפיק 

 את אישורו של המזמין בכתב ומראש.

ן לצורך חישוב )מע"מ לא יובא בחשבו מעלויות הפקת היריד 10%עמלה בשיעור של  .9.1.1.3

 העמלה(.

ובכפוף להתקיימותם  ,להלן 9.1.3סעיף בהיריד נשוא ס"ק זה, הן כמשמען  הפקתעלויות 

 של התנאים המצטברים שבאותו הסעיף.

% מתוך העלויות הנדרשות לביצוע מפרט השירותים ____עמלה בשיעור של  .9.1.1.4

)מע"מ לא  זה להסכם 5נספח א'הלוגיסטיים לצורך הפקת האירועים הבינלאומיים, 

 יובא בחשבון לצורך חישוב העמלה(*.

 * מחק אם מיותר

תהיה כוללנית וסופית, ותכלול את כל התשלומים שישולמו למפיק בגין ביצוע  התמורה .9.1.2

 "מ(.מע)למעט  הזוכה על החל מס כלהעבודה, לרבות 

 : עלות ביצוע עבודה ישירה הנוגעת ליריד, שנעשתה באמצעותשהינן, הפקת הירידעלויות  .9.1.3

 התקשרות של המפיק עם קבלני משנה מטעמו, למעט: 

 אקספו(. -הקשורות בניהול היריד )מוניעבודות  .9.1.3.1

שכרם של מנהלי התחום ועובדיהם, מנהלי התוכן ועובדיהם, מנהלי הכנס הבינלאומי  .9.1.3.2

 ועובדיהם, וכל עובדי מערכת המכירות )של המוניאקספו(.
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 לעיל. 9.1.1.1, כאמור בסעיף העבודות הנדרשות לצורך מכירת השטחים והחסויות .9.1.3.3

 לעיל.  9.1.1.2המזמין כאמור בסעיף צורך מימוש חסויות שגייס טיפול בכל הדרוש ל .9.1.3.4

המפיק מחויב לפעול לפי הנחיות המזמין, לשתף עם נותני החסות ועם המזמין פעולה,  .9.1.3.5

ההכנסות  (, ואולםלעיל 4.1 בסעיףוליתן לנותני החסות שירותי ניהול מלא )כאמור 

יות אלו שגייס המזמין, כאמור, לא יכללו בחישוב "עלויות הפקת היריד", מהן מחסו

 תיגזר עמלת המפיק.

השטח יחד עם זאת ולמען הסר ספק יובהר, כי תשולם למפיק עמלה בגין עלות מכירת  .9.1.3.6

 9.1.1.2לנותן החסות, ככל שהחסות כללה מרכיב של מכירת שטח, וזאת בהתאם לסעיף 

 לעיל.

בסעיף טיפול בכנס הבינלאומי )בגינן משולמת עמלה כאמור  לצורך העבודות הדרושות .9.1.3.7

 לעיל(. 9.1.1.4

, ובגין מרכיב ממרכיבי עלויות הפקת הירידזכאותו של המפיק לתשלום בגין מרכיב ממרכיבי  .9.1.4

תתגבש, בכפוף להתקיימותם של  עלויות השירותים הלוגיסטיים לכנסים הבינלאומיים

 תנאים אלה )במצטבר(:

בל את אישור המזמין, מראש ובכתב, לנחיצות של השירות/ העבודה קיהמפיק  .9.1.4.1

 המבוקשים, להפקתו של היריד/ הכנס הבינלאומי )לפי העניין(.

המפיק פירט בכתב מדוע אין אפשרות/כדאיות לעשות שימוש בעובדיו ו/או בקבלן משנה  .9.1.4.2

 קיים בכדי לבצע את השירות/העבודה המבקשים.  

לויות ביצוע העבודה שנעשתה ו/או שהוזמנה עד למועד המפיק מסר למזמין פירוט ע .9.1.4.3

 בקשת אישור ההתקשרות החדשה.

המפיק הציג בפני המזמין את הצעות המחיר שקיבל מאת קבלני הביצוע, וקיבל אישורו  .9.1.4.4

 של המזמין לעלות המבוקשת.

בדבר סיווג הוצאות )כחלק מעלויות הפקת היריד/ הכנס הבינלאומי,  מחלוקתמקרים של  .9.1.5

 .ו( יובאו בפני המשנה למנכ"ל מש"מ להכרעתה, שתהיה סופית וללא עורריןאם לא

 תנאי התשלום בגין הפקת היריד יהיו כמפורט להלן: .9.2

המזמין יהא רשאי לקבוע כי התשלומים המתקבלים מההכנסות המתקבלות ממכירות שטחים 

"(, ישולמו לחשבון יםהתקבול)להלן: " לעיל 9.1.1.1ר בסעיף למציגים ומכירות חסויות ליריד, כאמו

לקבוע כי התקבולים ישולמו לחשבון בבעלות המפיק )שיידרש  –שבבעלות המזמין, או לחילופין 

 להעביר למזמין, לפי הנחיותיו, את התקבולים בניכוי התמורה המגיעה לו, כמפורט להלן(.

 , יחולו ההוראות הבאות:יועברו לחשבון בבעלותו התקבוליםלקבוע כי  המזמיןבחר  .9.2.1

 הממונה יודיע למפיק, בכתב, את פרטי חשבון הבנק להעברת התקבולים. .9.2.1.1
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המפיק יוודא כי בכל התקשרויותיו עם מציגים ו/או עם צדדים שלישיים אחרים מהם  .9.2.1.2

"(, יתחייבו המשלמים להעביר את התקבולים המשלמיםמתקבלים התקבולים )להלן: "

ה, ויעביר לממונה העתק לחשבון שמסר הממונה, בתוך סד הזמנים שאושר ע"י הממונ

 מכל התקשרות עם משלם שבוצעה על ידו.

ימים ו/או לפי דרישת הממונה, ידווח מנהל התחום לממונה, על ההתקשרויות  3-אחת ל .9.2.1.3

עם משלמים שבוצעו על ידו עד למועד הדיווח, על הסכומים שהיה על כל משלם להעביר 

 משלם לאחר מועד הדיווח.עד למועד הדיווח ועל הסכומים שצריכים להתקבל מאותו 

ימים, את רשימת המשלמים שלא  10הממונה יבחן את הדו"ח, וימסור למפיק, בתוך  .9.2.1.4

העבירו את התקבולים שאמורים היו להעביר עד למועד הדיווח )או שהעבירו תשלום 

חלקי, לפי העניין(, והמפיק יפעל לגבייתם של התקבולים מהמשלמים ויעשה כמיטב 

 בולים אלה ישולמו עד למועד הדיווח העוקב. יכולתו לוודא כי תק

, בהתאם למועדים לעיל 9.1סעיף המזמין יעביר למפיק את התמורה המגיעה לו עפ"י  .9.2.1.5

 ובכפוף לביצוע אבני הדרך, כמפורט להלן:

ימים ממועד  60ישולם למפיק כנגד חשבונית מס, בתוך ₪,  30,000סך של  .9.2.1.5.1

ערבות הביצוע גם כערבות  כמקדמה )ולעניין זה תשמש החתימה על ההסכם,

ובלבד שעד לאותו המועד נתקבל אישור הממונה למצבת העובדים  מקדמה(,

הסופית שישמשו ביריד )מצבת העובדים הסופית תימסר בהתאם לדרישת 

 לעיל(. 7הממונה ובמועד שנקב בו, כאמור בסעיף 

יות למען הסר ספק יובהר כי אין באישור הממונה כאמור לעיל בכדי להסיר אחר

מהמפיק למצבת העובדים ולאיכותם, וכי הממונה רשאי לשנות ולהוסיף 

 למצבת העובדים לפי שיקול דעתו, אף לאחר מתן האישור.

ימים לפני מועד קיומו  30ישולם למפיק כנגד חשבונית מס, ₪,  150,000סך של  .9.2.1.5.2

של היריד, ובלבד שעד למועד התשלום הושלמה מכירת מלוא שטחי התצוגה 

מציגים לפחות  100היקף של ים בהם התחייב המפיק עפ"י הסכם זה )המינימלי

 (.מ"ר לפחות 1,000-על פני שטח כולל של כ

יתרת התמורה )בניכוי סכומים שנזקפו לחובת המפיק, בהתאם להחלטת  .9.2.1.5.3

 הממונה( תשולם למפיק, בכפוף להוראות שלהלן:

, יעביר ימי עבודה ממועד התקיימותו של היריד )האירוע עצמו( 10בתוך  .9.2.1.5.3.1

המפיק לממונה את דו"ח סגירת הארוע, הכולל דו"ח בדבר מלוא התקבולים 

דו"ח : "להלן בסעיף זהשצריכים המשלמים להעביר לחשבון המזמין )

להלן בסעיף "( ותחשיב של התמורה שהוא זכאי לה עפ"י ההסכם )התקבולים

"(, בצירוף אסמכתאות המוכיחות את דו"ח התקבולים ואת התחשיב: "זה

 התחשיב.
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הממונה יבדוק את דו"ח התקבולים ואת התחשיב, יאשרם או יתקנם  .9.2.1.5.3.2

רה וסכומים שנזקפו לחובת )לרבות ניכוי סכומים ששולמו למפיק ע"ח התמו

ויעביר למפיק את דו"ח התקבולים והתחשיב המתוקנים המפיק(, 

ימי עבודה מהמועד בו נתקבלו אצלו דו"ח התקבולים  15והמאושרים, בתוך 

ב המקוריים. ככל שנדרשים תיקונים נוספים לדו"ח, יעשו הדברים והתחשי

 10ימי עבודה להגשת הדו"ח המתוקן ע"י המפיק;  5במתכונת כאמור לעיל )

 ימי עבודה להמצאת התייחסות הממונה לדו"ח(.

 15המפיק ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום שאושר לתשלום, בתוך  .9.2.1.5.3.3

 הממונה לדו"ח סגירת האירוע. ימי עבודה מהמועד בו נתקבל אישור

ימי עבודה מקבלת  15המזמין ישלם למפיק את יתרת התמורה, בתוך  .9.2.1.5.3.4

חשבונית המס בגין הסכום המאושר לתשלום, שהומצאה לו בהתאם לסעיף 

 . לעיל 9.2.1.5.3.3

 , יחולו ההוראות הבאות:בבעלות המפיקיועברו לחשבון  התקבוליםלקבוע כי  המזמיןבחר  .9.2.2

"(, ויסדיר אישורי צפייה החשבון הייעודישבון בנק ייעודי ליריד )להלן: "המפיק יפתח ח .9.2.2.1

מרחוק לממונה ו/או מי מטעמו; למען הסר ספק יובהר כי מלוא הכספים המועברים 

 למפיק ו/או המוצאים על ידו בקשר עם היריד, ינוהלו מתוך החשבון הייעודי.

יבו המשלמים להעביר את המפיק יוודא כי בכל התקשרויותיו מול המשלמים, יתחי .9.2.2.2

התקבולים לחשבון הייעודי של המפיק, בתוך סד הזמנים שאושר ע"י הממונה, ויעביר 

 לממונה העתק מכל התקשרות עם משלם שבוצעה על ידו.

ימים ו/או לפי דרישת הממונה, ידווח מנהל התחום לממונה, על ההתקשרויות  3-אחת ל .9.2.2.3

ח, על הסכומים שהיה על כל משלם להעביר עם משלמים שבוצעו על ידו עד למועד הדיוו

 עד למועד הדיווח ועל הסכומים שצריכים להתקבל מאותו משלם לאחר מועד הדיווח.

ימי עבודה ממועד התקיימותו של היריד )האירוע עצמו(, יעביר המפיק לממונה  10בתוך  .9.2.2.4

את דו"ח סגירת הארוע, הכולל דו"ח בדבר מלוא התקבולים שנתקבלו אצל המפיק 

"( ואת התחשיב, בצירוף אסמכתאות המוכיחות את דו"ח התקבולים: "סעיף זהלעניין )

 דו"ח התקבולים ואת התחשיב. 

הממונה יבדוק את דו"ח התקבולים ואת התחשיב, יאשרם או יתקנם )לרבות ניכוי 

סכומים שנזקפו לחובת המפיק(, ויעביר למפיק את דו"ח התקבולים והתחשיב 

ימי עבודה מהמועד בו נתקבלו אצלו דו"ח התקבולים  15בתוך המתוקנים והמאושרים, 

והתחשיב המקוריים. ככל שנדרשים תיקונים נוספים לדו"ח, יעשו הדברים במתכונת 

ימי עבודה להמצאת  15ימי עבודה להגשת הדו"ח המתוקן ע"י המפיק;  5כאמור לעיל )

 התייחסות הממונה לדו"ח(.

רוע המאושר, התמורה לה זכאי המפיק עולה על מצא הממונה כי עפ"י דו"ח סגירת הא
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ימי עבודה  10ישלם המזמין למפיק את ההפרש, בתוך  –התקבולים שנתקבלו בחשבונו 

מהמועד בו ניתן אישור הממונה לדו"ח סגירת הארוע וכנגד המצאת חשבונית מס; מצא 

הממונה כי עפ"י דו"ח סגירת הארוע המאושר, התמורה לה זכאי המפיק נמוכה 

יעביר המפיק למזמין, לחשבון לפי פרטים שימסור לו  –התקבולים שנתקבלו בחשבונו מ

צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן על הממונה, את ההפרש, בתוספת הפרשי הצמדה )

 10, בתוך (בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז

 ה לדו"ח סגירת התמורה.ימי עבודה מהמועד בו ניתן אישור הממונ

למען הסר ספק יובהר, כי תיקונים ושינויים שביצע הממונה בדו"ח סגירת האירוע, ואשר 

הומצאו למפיק, ייחשבו כאישור הממונה לדו"ח ככל שלא נתקבלו הערות המפיק על 

 ימי עבודה מהמועד בו הומצאו לו.    10התיקונים והשינויים בתוך 

בין המפיק, באשר לדו"ח התקבולים ו/או התחשיב, יובאו חילוקי דעות בין הממונה ל .9.2.2.5

 להכרעתה של המשנה למנכ"ל מש"מ, שתהא סופית ותחייב את הצדדים.    

, ישולמו ישירות לעיל 9.1.1.2בסעיף , חסויות שיגייס המזמין, כאמור בכל מקרהמובהר כי  .9.2.3

יועברו כספי  לא – באותו הסעיףהמזמין, ולמעט התשלום בעד שטחים, כמפורט  לחשבון

 החסויות שגויסו ע"י המזמין, למפיק.

 אירוע ב': –תמורת הפקת הועידה  .10

 "(:הועידהתמורת ישלם המזמין למפיק, את התשלומים הבאים )להלן: " הועידההפקת ביצוע  בגין .10.1

ישלם מש"מ למפיק תמורה, בהתאם לפרמטרים , הועידה הפקת: בגין שכר טרחת המפיק .10.1.1

 הבאים:

 .הועידהמעלויות הפקת  0%1עמלה בשיעור של  .10.1.1.1

 מע"מ לא יובא בחשבון לצורך חישוב העמלה.

 להלן, ובכפוף 10.1.3בסעיף עלויות הפקת היריד נשוא ס"ק זה, הן כמשמען 

 להתקיימותם של התנאים המצטברים שבאותו הסעיף.

% מתוך העלויות הנדרשות לביצוע מפרט השירותים ____עמלה בשיעור של  .10.1.1.2

זה )מע"מ לא  להסכם 5נספח א'קת האירועים הבינלאומיים, הלוגיסטיים לצורך הפ

 יובא בחשבון לצורך חישוב העמלה(*.

 * מחק אם מיותר

תהיה כוללנית וסופית, ותכלול את כל התשלומים שישולמו למפיק בגין ביצוע  התמורה .10.1.2

 "מ(.מע)למעט  הזוכה על החל מס כלהעבודה, לרבות 

וע עבודה ישירה הנוגעת לועידה, שנעשתה באמצעות , שהינן: עלות ביצהפקת הועידהעלויות  .10.1.3

 התקשרות של המפיק עם קבלני משנה מטעמו, למעט:
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 עבודות הקשורות בניהול הועידה; .10.1.3.1

 שכרם של מנהל התוכן וכל עובדי הצוות הדרושים לצורך הפקת הועידה; .10.1.3.2

העבודות הדרושות לצורך טיפול בכנס הבינלאומי )בגינן משולמת עמלה כאמור בסעיף  .10.1.3.3

 לעיל(. 10.1.1.2

, ובגין מרכיב הועידהעלויות הפקת זכאותו של המפיק לתשלום בגין מרכיב ממרכיבי  .10.1.4

תתגבש, בכפוף  עלויות השירותים הלוגיסטיים לכנסים הבינלאומייםממרכיבי 

 להתקיימותם של תנאים אלה )במצטבר(:

השירות/ העבודה  המפיק קיבל את אישור המזמין, מראש ובכתב, לנחיצות של .10.1.4.1

 .הועידה/ הכנס הבינלאומי )לפי העניין(של  המבוקשים, להפקתה

המפיק פירט בכתב מדוע אין אפשרות/כדאיות לעשות שימוש בעובדיו ו/או בקבלן משנה  .10.1.4.2

 קיים בכדי לבצע את השירות/העבודה המבקשים.  

המפיק מסר למזמין פירוט עלויות ביצוע העבודה שנעשתה ו/או שהוזמנה עד למועד  .10.1.4.3

 ר ההתקשרות החדשה.בקשת אישו

המפיק הציג בפני המזמין את הצעות המחיר שקיבל מאת קבלני הביצוע, וקיבל אישורו  .10.1.4.4

 של המזמין לעלות המבוקשת.

בדבר סיווג הוצאות )כחלק מעלויות הפקת הועידה/ הכנס הבינלאומי,  מחלוקתמקרים של  .10.1.5

 .א עורריןאם לאו( יובאו בפני המשנה למנכ"ל מש"מ להכרעתה, שתהיה סופית ולל

 יהיו כמפורט להלן: הועידהתנאי התשלום בגין הפקת  .10.2

, בהתאם לעיל 10.1סעיף יעביר למפיק הועידה את התמורה המגיעה לו עפ"י  המזמין .10.2.1

 למועדים ובכפוף לביצוע אבני הדרך, כמפורט להלן:

ימים לפני מועד קיומה  30ישולם למפיק הועידה כנגד חשבונית מס, ₪,  50,000סך של  .10.2.1.1

 ועידה, כמקדמה, ולעניין זה תשמש ערבות הביצוע גם כערבות מקדמה.של ה

 ימים מתום הועידה. 7ישולם למפיק הועידה כנגד חשבונית מס, בתוך ₪  400,000סך של  .10.2.1.2

ישולם הסכום כאמור  –נתן מפיק הועידה שירותים לוגיסטיים לכנסים הבינלאומיים 

 ו הכנס הבינלאומי, לפי המאוחר. ימים מתום הועידה א 7לעיל בתוך  10.2.1.2בסעיף 

יתרת התמורה )בניכוי סכומים שנזקפו לחובת המפיק, בהתאם להחלטת הממונה(  .10.2.1.3

 תשולם למפיק, בכפוף להוראות שלהלן:

ימי עבודה ממועד התקיימותה של הועידה )האירוע עצמו(, יעביר מפיק  10בתוך  .10.2.1.3.1

וא זכאי לה ותחשיב של התמורה שהלממונה את דו"ח סגירת הארוע  הועידה

"(, בצירוף אסמכתאות המוכיחות את התחשיב: "זה סעיףעפ"י ההסכם )לעניין 

 דו"ח התקבולים ואת התחשיב.
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ואת התחשיב, יאשרם או יתקנם )לרבות  סגירת הארועהממונה יבדוק את דו"ח  .10.2.1.3.2

ניכוי סכומים ששולמו למפיק ע"ח התמורה וסכומים שנזקפו לחובת המפיק(, 

והתחשיב המתוקנים והמאושרים, בתוך  סגירת הארועח ויעביר למפיק את דו"

והתחשיב  סגירת הארועימי עבודה מהמועד בו נתקבלו אצלו דו"ח  15

המקוריים. ככל שנדרשים תיקונים נוספים לדו"ח, יעשו הדברים במתכונת 

ימי עבודה  10ימי עבודה להגשת הדו"ח המתוקן ע"י המפיק;  5כאמור לעיל )

 מונה לדו"ח(.להמצאת התייחסות המ

ימי  15המפיק ימציא למזמין חשבונית מס על הסכום שאושר לתשלום, בתוך  .10.2.1.3.3

 עבודה מהמועד בו נתקבל אישור הממונה לדו"ח סגירת האירוע.

ימי עבודה מקבלת חשבונית  15המזמין ישלם למפיק את יתרת התמורה, בתוך  .10.2.1.3.4

 10.2.1.3.3בהתאם לסעיף הסכום המאושר לתשלום, שהומצאה לו המס בגין 

 . לעיל

 המפיקפרטי חשבון 

11.  

על גבי דוגמת הטופס  –, במעמד חתימתו על ההסכם, טופס פרטי חשבון בנק המפיק ימציא למזמין .11.1

 להסכם זה. 'גכנספח המצורף 

וכן מאושר ע"י הבנק בחתימת  ,ומאושר ע"י רו"ח או עו"ד מטעמו המפיקטופס זה יהיה חתום ע"י 

 מורשי החתימה מטעמו.

מחמת העדרו של טופס כאמור ו/או מחמת  למפיק,כי באם עוכב תשלום כלשהו המגיע  בזהמובהר  .11.2

לכל תשלום נוסף בגין העיכוב עבור  המפיקפרטים מתאימים החסרים בטופס זה, לא יהיה זכאי 

 הפרשי הצמדה, ריבית וכיוצ"ב.

פרטי חשבון  בבקשה בכתב, בצירוף טופס  למזמיןלעדכן את פרטי חשבון הבנק, יפנה  המפיקביקש  .11.3

, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, יחליט באם לקבל את והמזמין, להסכם 'נספח גבנק מעודכן, כדוגמת 

 הבקשה או להתנותה בתנאים.

 וביטוח לנזקים אחריות

  בנזיקיןושיפוי  אחריות .12

 מזמיןשל ה ובלבד ולפיכך אישורימפיק ה על תחולוהמתקנים  השירותיםהבלעדית עבור  האחריות .12.1

על פי מפיק ההוכנו על ידי  אשרת ו/או למסמכים אחרים הקשורים בשירותים ובמתקנים לתוכניו

 המזמיןמאחריות המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על מפיק החוזה זה לא ישחררו את 

אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות השירותים והמתקנים ו/או  וו/או על מי מטעמ

 מסמכים, כאמור.התוכניות ו/או 
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ו/או לצד שלישי בגין  מזמיןיהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למפיק ה .12.2

בשלמותו אן בחלקו אינו משמש  והמתקנים השירותים והמתקנים ו/או עקב כך שנשוא השירותים

 בצורה הולמת את המטרות שלשמן תוכנן.

טיחותם של המתקנים ו/או במות ו/או ידאג לנקיטת כל האמצעים הדרושים להבטחת במפיק ה .12.3

וכל יתר הציוד  הםו/או השירותים, לרבות סידורי הכניסה אליו/או היריד  ועידהה במועדוההסדרים 

 ו/או לשירותים. וועידה ו/או לירידים לשוהמתקנים המשמ

 פוטר מפיקההמופעים עצמם במסגרת השירותים.  לתכני מזמיןה כלפי בלעדיתיהיה אחראי  מפיקה .12.4

מאחריות בגין כל טענה בדבר הפרת זכויות יוצרים ו/או  ומטעמ מיאו /ו ועובדיאו /ומזמין ה תא

 מפיקה"ב. וכיו הציבור ברגשות פגיעהאו /ו בפרטיות פגיעהאו /ולשון הרע ו/או תכנים בלתי הולמים 

בור ואופן הבעתם ואת התאמתם לצי ועידה ו/או בירידמצהיר, כי בדק היטב את התכנים הכלולים ב

 .וכראויים כמתאימים אותם מאשר ואולמסגרת בה יוצגו, וה

לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים  מזמיןהיה אחראי כלפי הי ולבדמפיק ה .12.5

ו/או לעובדי  מפיקו/או לצד שלישי כלשהו ו/או ל וו/או למי מטעמ וו/או לעובדי מזמיןלהיגרם ל

ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם בכל הקשור ו/או הנובע  מפיקהעם ו/או לקבלני משנה מטמפיק ה

ו/או מעשה מפיק השל  התחייבויותיו להפרתאו /ו וועידה ו/או לירידלאו /ו והמתקניםלשירותים 

 . מטעמו מי כלו/או  וו/או עובדי מפיקהאו טעות ו/או השמטה של /וו/או מחדל 

נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או לאבדן, מזמין היה אחראי כלפי הי ולבדמפיק ה .12.6

נשוא  והמתקנים שירותיםאו ציוד שבאחריותו לצורך ה/ו וו/או על ידי מי מטעמ ושהובא על יד

 . ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לההסכם ו/או לכ

זקים כאמור ומתחייב נואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי  מזמיןפוטר בזאת את ה מפיקה .12.7

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים  7תה ו/או לפצותה ו/או את הפועלים מטעמה תוך לשפו

 ואפשר לוכנ"ל  ווגש נגדיעל כל תביעה ש מפיקודיע לי מזמיןכאמור לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד. ה

 . ולהתגונן מפניה על חשבונ

או מכל סיבה אחרת /זכאי להם מכוח הסכם זה ו מפיקהרשאי לקזז מן התשלומים אשר  מזמיןה .12.8

על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מזמיןמהסכומים אשר נתבעים 

מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של  מזמיןכאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למפיק ה

 כאמור לעיל.מפיק ה

יין הוראות האחריות, השיפוי על פי חוזה זה ו/או על פי דין לענ המפיקמבלי לגרוע מאחריות  .12.9

מצהיר כי ההוראות  המפיקלבין גורמי מימון אחרים,  מזמיןוהביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין ה

 בהתאמה.מזמין יעמוד בהתחייבויות ה והמפיק "Back to Back" הנ"ל יחולו עליו 
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 ביטוח .13

 ומבלי, כאמור אחריותו ולהבטחת דין כל פי ועל זה הסכם פיעל  מפיקהשל  מאחריותו לגרוע מבלי .13.1

 ההסכם תקופת כל במשך חשבונו על ולקייםלערוך  מפיקה מתחייב, וחובותיו מהתחייבותו לגרוע

 דעתו שיקול לפי כאמור אחריות להבטחת מתאימים ביטוחים כלפיו שבדין אחריות קיימת עוד וכל

, ביטוחים יוםק על האישור בטופס המפורטים והתנאים מהביטוחים יפחתו שלא ובלבד, הבלעדי

 "(.  ביטוחים קיום על האישור טופס: "להלן) זה מהסכם נפרד בלתי חלק המהווה 'ד נספח

 את השירותיםו/או  ועידה ו/או הירידה לביצוע וכתנאי זה הסכם חתימת במעמד ימציאמפיק ה .13.2

 הביטוחים ועריכת קיוםעל  מפיקה מבטחי בידי כדין חתום ביטוחים קיום על האישור טופס

 במועדים בישראלהמורשים מפיק ה מבטחי ידי-על חתום מזמיןל האישור מסירת. לעיל ריםהנזכ

 מפיקה. ההסכם הפרת בגין בתרופות מזמיןה את מזכה הפרתו אשר זה בהסכם עיקרי תנאי הינה

 וזאת, זה הסכם של חלותו זמן כל במשך, הביטוח תקופת תום עם מיד ביטוח אישור וימציא ישוב

 .מזמיןמה כלשהי דרישה בקבלת צורך ללא

 את הסעיפים הבאים:  ומתחייב לכלול בביטוחי מפיקה .13.3

 :קבלןה או/ו מפיקה – הינו בפוליסות" המבוטח" שם .13.4

 .ל"הנ של    עובדים או/ו מרכז שלטון מקומי ו/או חברות בנות: הביטוחי הכיסוי לעניין" מזמיןה"

 או מעשה עם בקשר או/ו ןבגי המזמין אחריות את מכסה שלישי צד כלפי אחריות ביטוח .13.4.1

 .ההתקשרות עם בקשר מטעמו ומימפיק ה של מחדל

 .כי חריג אחריות מקצועית לא יחול לעניין נזקי גוף בגבולות אחריות משותפים יובהר

או על ידי הבאים מטעמו לא /ו מפיקהמתקנים ו/או הציוד ו/או המסכים שיובאו ע"י ה .13.4.2

ובעים מהנ"ל ייכללו במסגרת ביטוח והנזקים הנ םומשליטת םייחשבו שיצאו מחזקת

 אחריות כלפי צד שלישי. 

יובהר כי ככל והמפיק ייתן שירותים עבור הועידה בלבד אזי גבול האחריות בביטוח אחריות  .13.4.3

 ₪.  10,000,000כלפי צד שלישי יהא ע"ס 

 לנזקים כמעביד אחריות ועלי ותוטל היה מזמיןה את לשפות מורחב מעבידים חבות ביטוח .13.4.4

 .השירותים עם בקשר מפיקה לעובדי שיגרמו מקצוע מחלות או/ו עבודה אונתת בגין

 חובה הפרת עם בקשר או/ו בגין המזמין אחריות את המכסה מקצועית אחריות ביטוח .13.4.5

 . ההתקשרות בביצוע ומטעמומי מפיק ה של מקצועית

 הנובעים ביטוח מקרי של סדרה או אחד ביטוח מקרה בגין, בפוליסות העצמית ההשתתפות סכום .13.5

 . ₪ 50,000 סך על יעלה לא אחת מקורית מסיבה

 .בזדון לנזק שגרם מי כלפי למעט, המזמין כלפי התחלוף או/ו השיבוב זכות ביטול .13.6

 הודעה מזמיןל שתימסר לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים .13.7
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 או/ו הביטול מועד לפני לפחות יום 60, םרשו במכתב, מטעמו הביטוח חברת או/ו מפיקה י"ע, בכתב

 .המבוקש השינוי

 . מבוטל בפוליסות וקיים ככל רבתי רשלנות חריג .13.8

 אחריות את כלשהי בדרך מגביל או מקטין או המפקיע( כזה יש אם)מפיקה בפוליסות סעיף כל .13.9

 מזמיןה ולגבי, מבטחיה וכלפי מזמיןה כלפי יופעל לא אחר ביטוח קיים כאשר מפיקה מבטחי

 לפי המגיע השיפוי במלוא מזמיןה את המזכה", ראשוני ביטוח" הוא ל"הנ הפוליסות פי על הביטוח

 ממבטחי תביעה זכות מפיקה למבטחי שתהיה מבלי מזמיןה בביטוחי השתתפות זכות ללא, תנאיו

, ספק הסר למען. 1981-א"תשמ הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל להשתתף מזמיןה

 . ומבטחי וכלפי מזמיןה כלפי כפל ביטוח של טענה על מוותרים מפיקה מבטחי

 ביטוח כלל קבוצת של" ביט" פוליסות פי על הכיסוי מהיקף יפחת לא הקבלן בפוליסות הכיסוי היקף .13.10

 ביטוח פוליסת פי על יהיה הכיסוי מקצועית אחריות ביטוח ולעניין הביטוח התחלת במועד התקפות

 . הרחבותיה כל על הפיקוח ידי על והמאושרת המעודכנת, המבטחת ברההח של מקצועית אחריות

 מפיקה ביטוחי – ופירוק הקמה, הרמה מכשירי, טעינה, פריקה עבודות כוללות מפיקה ועבודות ככל .13.11

 .לעיל המפורטות העבודות בגין גם היתר בין אחריות לכסות יורחבו

 מפיקוה מזמיןה לבחינת הביטוח וליסותפ את להמציאמפיק מה לדרוש, חייב לא אך, רשאי מזמיןה .13.12

 .מזמיןה דרושיש התאמה או/ו תיקון או/ו שינוי כל לבצע מתחייב

 מזמיןל ביטוחים קיום על האישורים או/ו הביטוח פוליסות והמצאת תיקונם או/ו הביטוחים עריכת .13.13

 לכך רבקש כלשהי אחריות ועלי יטילו ולא הביטוחים התאמת על מזמיןמה כלשהו אישור יהוו לא

 . דין כל פי-על או זה הסכם פי-על מפיקה של אחריותו את לצמצם כדי בכך יהא לא או/ו

 ביטוח, שנערך יוודא או יערוך מפיקה, לשירותים הקשור רכב בכלי שימוש ויש ככל -רכב כלי ביטוח .13.14

 מפני ההתקשרות תקופת אורך ולכל השירותים לביצוע בעקיפין או במישרין המשמש רכב כלי לכל

 בלתי אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח לרבות דין פי על לבטחה שחובה חבות לכ

 מכוסים אינם אשר גוף לנזקי כיסוי הכולל לרכוש נזק בגין חבות מפני וכן( חובה ביטוח) מוגבלים

 כלי" המונח כי מוסכם ספק הסר למען. ₪ 600,000 -מ יפחת שלא אחריות גבול בסכום חובה בביטוח

 ככול סוג מכל ממונעים נעים כלים וכן גוררים, מחפרים, טרקטורים, מלגזות, מנופים כולל" רכב

 .ל"בנ שימוש ויהיה

 גם עבורו יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי" .13.15

 .למקרה  ₪ 2,000,000-מ יפחתו שלא אחריות בגבולות מיוחד גוף נזקי מפני אחריות ביטוח

 העצמיות ההשתתפויות בדמי יישא וכן ל"הנ הביטוחים דמי תשלום עלאחראי  לבדו מפיקה .13.16

 .הביטוח בפוליסות הקבועות

 הנמצא ותאור סוג מכל ציוד או/ו לרכוש קלקול או נזק, לאבדןמזמין ה כלפי אחראי לבדו מפיקה .13.17

 והמתקנים השירותים לצורך המשמש או/ו שבאחריותו או/ו מטעמו מי ידי על או/ו ידו על שהובא או
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 לציוד או/ו לרכוש ביטוח לערוך שלא רשאימפיק . הההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל אוו/

 הבאים ובשם בשמו, פוטרמפיק ה מקרה בכל כי יובהר אולם, בחלקו או/ו במלואו לעיל המפורט

 כלשהו ציוד או לרכוש נזק או אובדן לכל מאחריות מזמיןה מטעם הבאים ואת מזמיןה את, מטעמו

 .ההתקשרות עם בקשר תוצאתי אובדן לכל או/ו כאמור

 או/והמפיק  של מחדל או מעשה אילולא מבוטחים היו אשר לנזקים אחראי יהיה ולבד מפיקה .13.18

 מלאה להפחתה יגרמו אשר, ועובדיהם משנה קבלני, עבודות מבצעי קבלנים לרבות, מטעמו הפועלים

 אחראי יהיה מפיקה כי, מובהר. נזקים אותם בגין משולמים היו אשר יטוחהב תגמולי של חלקית או

. בפוליסות הקבועה העצמית ההשתתפות לסכום מתחת שהם נזקים לרבות, מבוטחים בלתי לנזקים

 אם למעט כאמור אובדן או/ו נזק לכל מאחריות ומטעמ הפועלים או/ו מזמיןה את פוטרמפיק ה

 .בזדון לנזק גרמו

 בכלליות לפגוע ומבלי כלשונן הביטוח פוליסות הוראות כל את ולקיים לשמור מתחייב מפיקה .13.19

 מזמיןה ולדרישת. הביטוח בפוליסות הנכללות והזהירות הבטיחות הוראות כל על לשמור, האמור

 .  הצורך בעת הביטוח פוליסות את לממש כדי פעולה כל לעשות

 לנזקיםאחראי מפיק ה יהיה, מזמיןה ותזכוי את המפקיע באופן הפוליסות הוראות את מפיקה הפר .13.20

 לו שיגרם אחר או/ו כספי נזק כל על מזמיןה כלפי כלשהי טענה לו שתהיה מבלי ובלעדי מלא באופן

 .זאתעקב 

 הדן אחר חוק כל או/ו הלאומי הביטוח חוק לפי כמעביד עליו המוטלים בתשלומים לשאת מפיקה על .13.21

 .מעבידים ידי על עובדים בביטוח

על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי  המפיקמאחריות  מבלי לגרוע .13.22

מצהיר כי ההוראות  המפיקלבין גורמי מימון אחרים,  מזמיןוהביטוח הכלולים בהסכם הראשי בין ה

 בהתאמה. מזמיןיעמוד בהתחייבויות ה והמפיק"  BACK TO BACK הנ"ל יחולו עליו "

 פיקדון ערבות

 :הפקת היריד )אירוע א'( ערבות בגין .14

המפיק למזמין, במעמד חתימתו על הסכם הסכם זה, ימציא  עפ"יקיום כל התחייבויותיו  להבטחת .14.1

ערוכה , ("להפקת היריד "ערבות הביצוע )להלן: ₪ 150,000ערבות בנקאית אוטונומית, בסך של  זה,

  .להסכם 1'הנספח כ על פי הנוסח המצורף

)במקרה שהמזמין יעשה  ם היריד נשוא הסכם זהלאחר סיוימים  75 דערבות הביצוע תהיה בתוקף ע

 . ימציא המפיק ערבות ביצוע מתאימה( –שימוש בזכותו לאופציה 

צמוד למדד המחירים הכללי  הכאמור לעיל, יהי המזמיןלידי  המפיקימסור  והערבות אות םסכו .14.2

 שת ההצעות במכרז.לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להג

, בכל עת ללא הגבלות המזמיןהראשונה ע"י  הדרישת מיידי ממועדניתנת למימוש  אהערבות תה

 ו/או התניות כלשהן.
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 באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן. ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,יחליט המזמין

  : )אירוע ב'( הפקת הועידהערבות בגין  .15

, במעמד חתימתו על הסכם המפיק למזמיןהסכם זה, ימציא  עפ"ייותיו קיום כל התחייבו להבטחת .15.1

ערוכה על פי הנוסח  ,("ערבות הביצוע" )להלן: ₪ 50,000ערבות בנקאית אוטונומית, בסך של  זה,

  .להסכם זה 2כנספח ה' המצורף

)במקרה שהמזמין  נשוא הסכם זה הועידהם לאחר סיוימים  75 ערבות הביצוע תהיה בתוקף עד

 . ימציא המפיק ערבות ביצוע מתאימה( –עשה שימוש בזכותו לאופציה י

צמוד למדד המחירים הכללי  הכאמור לעיל, יהי המזמיןלידי  המפיקימסור  והערבות אות םסכו .15.2

 לצרכן על בסיס המדד האחרון הידוע ביום שנקבע כיום האחרון להגשת ההצעות במכרז.

, בכל עת ללא הגבלות המזמיןהראשונה ע"י  הישתדר מיידי ממועדניתנת למימוש  אהערבות תה

 ו/או התניות כלשהן.

 באם יש מקום לממש הערבויות, כולן או מקצתן. ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,יחליט המזמין

עבור הועידה,  וגםיובהר יודגש בזה כי המפיק שיזכה בהפקת היריד וגם בהפקת הועידה הצעה עבור היריד  .16

 ת ביצוע נפרדות, כל אחת על הסכום הרלוונטי.ערבויו 2יידרש להמציא 

לעומת זאת, משתתף המבקש להגיש הצעה עבור היריד בלבד יידרש להמציא את ערבות היריד, ומשתתף 

 המבקש להגיש הצעה עבור הועידה בלבד יידרש להמציא את ערבות הועידה.

 ותקנים, כללי בטיחות וכללי התנהגותשמירת דינים 

 :שמירת דינים ותקנים .17

, נשוא ההסכם מחויבויותיובנוגע לכל והוראות כללי הבטיחות ישמור על הוראות כל דין  המפיק .17.1

 .לרבות הוראות שיתעדכנו מעת לעת בתקופת ההסכם

 .השירותים בהתאם לחוק ולתקנות הנגישותהמפיק יבצע את אספקת  .17.2

ישראלי, ככל  השירותים והציוד לביצוע השירותים יעמדו בכל התקנים הנדרשים וישאו תו תקן .17.3

 שקיים לגביהם, וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם.

 :וכללי התנהגות שמירה על כללי בטיחות .18

בזהירות  ,פריטים הנוגעים לירידשל  לרבות הובלתם ופריקתם השירותים,יבצע את אספקת  המפיק .18.1

ל תקן רלוונטי ובהתאם , בהתאם לכשמירה והקפדה מרבית על כל הוראות הבטיחות תוך ,ובאחריות

 לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות.

ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצדו והן מצד כל  המפיק .18.2

 על יחס אדיב מצדו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם. המפיקגורם מטעמו. בכלל זה יקפיד 
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 ודי ענייניםוניג שמירת סודיות זכויות קנייניות,

וכל חומר שהוכן ע"י המפיק ו/או מי מטעמו בקשר עם הפקת  ו/או הפקת הועידה כל תוצרי הפקת היריד .19

ומתן השירותים נשוא הסכם זה, לרבות התוצרים הקריאטיביים וזכויות היוצרים על  ו/או הועידה היריד

נם של המזמין, והוא בלבד יהא ולרבות זכויות קניין וקניין רוחני אחרות, ה ו/או הועידה הפקת היריד

רשאי להשתמש בהם, בכולם או בחלקם. המפיק לא יטען ולא יציג מצג אחר, ולא יעשה כל שימוש בתוצרי 

עבודתו שהוכנו עבור המזמין ושולמו ע"י המזמין, שלא לצרכי ביצוע העבודה נשוא מכרז זה, ללא אישור 

 המזמין מראש ובכתב. 

שימוש ולא יעביר ו/או יאפשר לאחר לעשות שימוש בכל חומר ו/או מידע ישמור בסוד, לא יעשה  המפיק .20

לשם כך יחתום ו/או הקשורים בביצוע הסכם זה ובאספקת השירותים על פיו.  המזמיןהמסופקים לו ע"י 

 להסכם זה. 'ונספח על כתב התחייבות בנוסח  המפיק

ם בין עיסוקיו האחרים של המפיק היה ובתקופת תקפו של הסכם זה יתעורר חשש כלשהו לניגוד ענייני .21

לבין השירותים הניתנים למזמין, מתחייב המפיק להביא את הדבר בפני הממונה ולנקוט בפעולה מיידית 

על כתב התחייבות בנוסח  המפיקלשם כך יחתום  על מנת לצאת ממצב החשש לניגוד העניינים האמור.

 להסכם זה. 'נספח ז

מפיק מתחייב שלא לפעול ולא לסייע לצד שלישי כלשהו בעניינים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה

 שיש בהם משום ניגוד עניינים לענייני המזמין.

 אי קיום יחסי עובד מעבידהעסקת כח אדם ו

 ומתן השירותים: הועידההפקת או /והעסקת כח אדם בביצוע הפקת היריד  .22

, ועידההו/או  תאים להפקת הירידיעסיק )במישרין או בעקיפין( עובדים במספר הדרוש והמ המפיק .22.1

לביצוע העבודה ולמתן השירותים נשוא הסכם זה, בהתאם לתכניות המעודכנות ביותר שאושרו ע"י 

 המזמין.

)במישרין או יביא לאישור המזמין כל אחד ואחד מאנשי צוות ההפקה, כתנאי להעסקתו המפיק  .22.2

)משוקלל( לא יפחת  צוות ההפקה . בכל מקרה, נסיונו שלועידההאו /ו בהפקת היריד בעקיפין(

 2.2.4-ו 2.2.3עיפים )סביחס לכל אחד מהאירועים מהנסיון המינימאלי הדרוש כתנאי סף למכרז 

 להוראות למשתתפים, לעניין 3.2.4-ו 3.2.3 לעניין הפקת היריד וסעיפיםלהוראות למשתתפים, 

 (.הפקת הועידה

 יל, באשר לעובדי מערכת המכירות.לע 4.12אין באמור לעיל בכדי לפגוע בדרישות סעיף 

ההפקה. החלפת בעל תפקיד צוות אנשי אינו רשאי להחליף מי מ המפיקלמען הסר ספק, כי  ,מובהר .22.3

תתאפשר במקרים חריגים בלבד, כאשר נבצר מבעל התפקיד למלא את תפקידו,  ההפקהצוות מ

   ובשיקול דעת מלא ובלעדי של המזמין.

וכן במשך יומיים לאחר התקיימותו, ו/או ועידה ומו של היריד במהלך שלושת השבועות שלפני קי .22.4

נשוא  ו/או ועידה לא יעסוק צוות ההפקה בכל פעילות אחרת זולת הפעילות הנדרשת להפקת היריד
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 הסכם זה.

ומתן  או ועידה/ו מחלוקות בין המפיק לבין המזמין באשר להעסקת כח האדם בביצוע הפקת היריד .22.5

 המשנה למנכ"ל מש"מ, שתהא סופית ותחייב את הצדדים. השירותים, יובאו להכרעת 

 :ע"י המפיק העסקת כח אדם .23

יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג  המפיק .23.1

 מחייבים במסגרת יחסי העבודה.

תם כנדרש בחוק, יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווח המפיק .23.2

 .הממונהעל ידי  ששיידרובאין דרישה חוקית, כפי 

ימציא אישור מאת רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות  המפיקיהא רשאי, בכל עת, לדרוש כי  המזמין .23.3

, המזמיןהאמורות לעיל ותשלום שכר מינימום כדין. לא הומצאו האישורים האמורים לפי דרישת 

 עד להמצאתם. למפיקרשאי לעכב תשלומים  המזמיןיהא 

ובשום מקרה  המזמיןלא יחשבו כעובדים של  ו/או מי מטעמו, ו/או עובדיו המפיקכי  ומוסכם בזהמוצהר  .24

 כל יחסי עובד ומעביד. המזמיןביניהם לבין  וייווצרלא 

 ההסכםזכויות ו/או חובות מכוח המחאת 

25.  

 בעצמו נשוא הסכם זה, עידהו/או ו ניהול הירידלבצע את  המפיק כי על ,בין הצדדים בזהמוסכם  .25.1

 ו/או באמצעות עובדיו. 

יהא רשאי להסתייע בקבלני משנה מטעמו, ובלבד שחובות  המפיקמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .25.2

יעגן  והמפיקעפ"י הסכם זה ולפי כל דין יוותרו במלואם,  המזמיןכלפי  המפיקוהתחייבויות 

, ואת המזמיןהם בין קבלן המשנה לבין בהתקשרותו עם קבלן המשנה את אי קיומם של יחסים כלש

 בשום טענה ו/או דרישה.  המזמיןהתחייבותו של קבלן המשנה שלא לבוא  כלפי 

את זכויותיו או  המפיקמבלי לגרוע מהחובה האמורה לעיל מובהר, כי היה וחרף האמור לעיל ימחה  .25.3

של שרות כלשהו המוטל  , או מסר את ביצועובניגוד לאמור לעיל זה או מקצתן הסכםחובותיו על פי 

שאר יי , כולו או מקצתו, לאחר,)שלא במסגרת הסתייעות של קבלני משנה מטעמו( עליו לפי הסכם זה

המוטלות עליו עפ"י הסכם זה על אף ההמחאה האמורה ומבלי שיהיה  הוא אחראי להתחייבויותיו

 .הנמחהכלפי הגורם  המזמיןשל ו בכך כדי לפגוע בזכויותי

 עפ"י כל דין או הסכם. המזמיןלגרוע מכל סעד או תרופה לה זכאי  אין באמור בכדי

על פי ההסכם או  וו/או התחייבויותי ולהמחות לאחר או לאחרים את כל זכויותייהא רשאי  המזמין .25.4

 לכך. המפיקצורך בקבלת הסכמת  ללאחלקן, 

 פרק זה הינו תנאי עיקרי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.  .25.5
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 עיכבון , שיפוי קיזוזמוסכמים פיצויים

 פיצויים מוסכמים: .26

לכל ₪,  2,000 בסך של היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין(, מפיקאת  יהא רשאי לחייב המזמין .26.1

, להסכם 4-10סעיפים יום של איחור בהעברת נתונים ומסמכים שנדרשו ממנו ע"י המזמין, מכח 

העברת הגאנט, איחור בהטמעת תיקונים ושינויים כגון: איחור בהעברת התכנית העסקית, איחור ב

 בתכניות אלו  בהתאם להנחיית המזמין וכד'.

יום לכל ₪,  2,000בסך של  היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין( מפיקאת לחייב  יהא רשאיהמזמין  .26.2

של איחור בביצוע השירותים בהתאם להנחיות המזמין, ובכלל זה: איחור בהעמדת החומרים 

 וכיו"ב. ו/או הועידה קיים, איחור בהקמת אתר האינטרנט, איחור בהעברת תכני הירידהשיוו

בסך מפיק היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין(, את  יהא רשאי לחייבחרף האמור לעיל, המזמין  .26.3

 בכמות או באיכות.  –לכל יום של איחור, בגין אי העמדת מצבת כח אדם מספקת ₪  3,000של 

להפרה, ₪  20,000בסך של מפיק היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין(, שאי לחייב את המזמין יהא ר .26.4

; אי ו/או הועידה בגין ההפרות הבאות: אי העמדת כח אדם בפריסה מספקת ביום של היריד

; ועידההו/או  ביצוע/ביצוע לקוי )לרבות השתהות בביצוע( של הנחיות הממונה במהלך יום היריד

 .ועידההו/או  , ביום הירידולמת, מצד כח האדםהתנהגות שאינה ה

בגין כל  ₪ 100סך של במפיק היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין(, את  יהא רשאי לחייב המזמין .26.5

אשר הוטל על הכספים המגיעים  ,המפיקבצע עקב קיומו של צו עיקול כנגד יהוראת תשלום אותה 

 .מהמזמיןלו 

 .17:00יום עסקים, המסתיים בשעה  –"יום"  –לעיל  26.1-26.3לעניין סעיפים 

 :שיפוי .27

ח כל הסכם או ולשלמו מכמפיק היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין( תשלום שהיה על  המזמיןשילם 

 7תוך ב, המזמיןבגין הוצאות כלליות של  15%בתוספת בגין תשלום זה  המזמיןאת  המפיקדין, ישפה 

ח פסק ובו מכ בגין כל תשלום שחויב המזמיןאת  המפיקזה, ישפה  . בכללוימים מיום שנדרש לכך על יד

וכל  שכ"ט עו"ד ,ובקשר עם הסכם זה, לרבות תשלומים בגין הוצאות משפט השירותיםדין בקשר עם 

 לוות נוספת.כ"ט עו"ד, שכ"ט מומחה וכל עלות נלרבות ש ,בקשר עם ניהול ההליך למזמיןהוצאה שנגרמה 

 :קיזוז .28

לפי מפיק היריד ו/או מפיק הועידה )לפי העניין(, לקזז ולנכות מסכום כלשהו המגיע  יהא רשאי המזמין

לכל צד ג' עפ"י כל הסכם ו/או  ומי מטעמו/או  מהמפיק למזמיןמגיע  הממונהכל סכום שלדעת  –זה  הסכם

 .או דין

 .ן או הסכםעל פי כל די המזמיןלגרוע מכל סעד או תרופה להם זכאי בכדי  26-28אין באמור בסעיפים  .29
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 עיסוק בהרשאה וניהול ספרים

 :דלקמןמצהיר בזאת כ המפיק .30

להסכם  'בנספח ב, לרבות הקבוע 1976-כי הינו עומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .30.1

 .זה

 .1975-ברשותו תעודת "עוסק מורשה" לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"וכי  .30.2

כל דין כלפי  "יעבודתו נשוא הסכם זה כנדרש עפ הוא מנהל ספרים כדין וכי הוא פועל במסגרתכי  .30.3

 שלטונות המס ובכלל, וכי ימשיך ויעשה כן במהלך כל תקופתו של הסכם זה.

הוא מנהל תיק ניכויים כדין לכל עובדיו, כי הינו מפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות על פי כי  .30.4

 הדין וכי הוא ימשיך ויעשה כן בכל תקופת חלותו של ההסכם.

ניהול ספרים אישור  המפיק למזמיןימציא  ,מד חתימתו של ההסכם ו/או סמוך לכל שנת כספים חדשהבמע .31

 על גובה ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה האזורי.בתוקף וכן אישור 

בגין סכומי  מהמזמיןלכל החזר  המפיקזכאי  יהאישור כאמור במועד, לא יה למזמיןבמידה ולא יומצא 

 ה הוא זכאי בהעדר אישור כאמור, וזאת על אף שהמציא אישור בדיעבד.מס שנוכו מהתמורה ל

 ביטול ההסכם ותוצאותיו

32.  

ימי  7 עד תיעשה בהודעה שלמכל סיבה שהיא,  ,ע"י המזמיןהועידה או /ו הירידדחייה או ביטול של  .32.1

 יחולו הוראות אלו:ובמקרה זה  ,מראש עסקים

, ישלם המזמין למפיק בגין ה/ם/וי מיקומוו/או שינ ו/או הועידה במקרה של דחיה של היריד .32.1.1

, לבטלם היה לא ניתןש ,רכיבי התקציב שהוצאו ע"י המפיק ו/או שהמפיק התחייב להוציאם

 .ה/ם/ו/או שינוי מיקומוהועידה או /ו ולמפיק לא תהא כל טענה או תביעה בגין דחיית היריד

ה על הסכם זה )או ימים ממועד החתימ 60בתוך ו/או הועידה במקרה של ביטול היריד  .32.1.2

ההארכה, לפי העניין(, ישלם המזמין למפיק בגין רכיבי התקציב שהוצאו ע"י המפיק ו/או 

 ₪. 10,000שהמפיק התחייב להוציאם ולא ניתן לבטלם, וכן פיצוי מוסכם בסך של 

שמיום חתימת ההסכם )או ההארכה,  61-החל מהיום ה ו/או ועידה של ביטול הירידבמקרה  .32.1.3

ימים לפני המועד שנקבע לקיומו, ישלם המזמין למפיק בגין רכיבי  60עד ו לפי העניין(

התקציב שהוצאו ע"י המפיק ו/או שהמפיק התחייב להוציאם ולא ניתן לבטלם, וכן פיצוי 

 ₪. 75,000מוסכם בסך של 

ימים לפני המועד שנקבע לקיומו, ישלם  60-בתוך פחות מו/או ועידה במקרה של ביטול היריד  .32.1.4

מפיק בגין רכיבי התקציב שהוצאו ע"י המפיק ו/או שהמפיק התחייב להוציאם ולא המזמין ל

 ₪. 125,000ניתן לבטלם, וכן פיצוי מוסכם בסך של 

וכן פיצוי מוסכם לפי  לעיל, ו/או רכיבי התקצוב 32.1.1כאמור בסעיף  שולמו למפיק רכיבי התקצוב
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הסעד המלא המגיע  אלהם מיסכו יהוו –ל לעי 32.1.4או לפי סעיף  32.1.3, לפי סעיף 32.1.2סעיף 

 , ולמפיק לא תהא כל טענה או תביעה בגין ביטול כאמור.ו/או ועידה למפיק בגין ביטול היריד

מפיק היריד ו/או מפיק מסיבות שאינן בשליטת ו/או באחריות , היריד ו/או הועידהבמקרה של ביטול  .32.2

, וכן את המפיקשל  דמי הניהולאת  ש"מ למפיקמ, ישלם , לרבות עקב כוח עליוןהועידה )לפי העניין(

בגין ושלא ניתן לבטלם, ( COST) שהמפיק הוציא ו/או התחייב להוציאההוצאות ו/או התשלומים 

לרכשם, אף  המפיקחומרים, עבודות ו/או השירותים שבוצעו או נרכשו או שקיימת התחייבות של 

לרכישה, הוצאות ביטול הסכמים עם צדדים אם לא בוצעו בפועל )כגון: עלויות הפקה, התחייבויות 

  אסמכתאות להוכחת טענותיו נשוא סעיף זה. למזמיןהמפיק ימציא  שיים וכדומה(.ישל

לרבות הוראות איסור על ידי משרד  מגפה, חיידק, וירוס או מחלה, –" כוח עליון", לצורך הסכם זה

ות, חקיקת צווים ו/או פקודות מלחמה, מצב חירום, השבתות, שבית הבריאות בשל נגיף הקורונה,

פגעי טבע, רעידת נפילות טילים, חירום על ידי מי מרשויות המדינה ו/או הצבא, פיגוע טרור חריג, 

ו/או  ,אדמה, שריפה, צווים ממשלתיים ו/או עירוניים ו/או צווים ו/או הוראות של רשות מוסמכת

אי קיום ו/או על ידי רשות מוסמכת ל בגינו תינתן הוראהשפרויקטים ביטחוניים, ו/או כל פרויקט 

שבגינו לא יהיה ניתן לקבל את אחד האישורים ו/או הרישיונות הנדרשים  ו/או ביטול הפרויקט

 לקיום הפרויקט, ו/או כל פרויקט שאינו בשליטת מי מהצדדים.

 את ו/או הירידלבטל את  המזמיןמזכותו של מבלי לגרוע לעיל ו 32.2או  32.1בסעיפים האמור חרף  .32.3

 המזמיןמוסכם בין הצדדים כי ואת ההסכם לפי שיקול דעתו הבלעדי ואף ללא כל נימוק,  ועידהה

 במקרים הבאים: ,הא רשאי לבטל את ההסכם מיידיתי

ניתן  –באם הינו תאגיד  –כונס נכסים מכח כל דין ו/או הוכרז כפושט רגל, או  למפיקמונה  .32.3.1

 לגביו צו פירוק.

ה לגביהם גש כתב אישום, או הורשע בנוגע למעשים שהרשעאו מי ממנהליו הו המפיקנגד  .32.3.2

 .ו/או עבירה הנוגעת לשירותים מכוח הסכם זה מה קלוןהינה בבחינת עברה שיש ע

 או מי מטעמו נתפס או נחשד בגניבה, בלקיחת שוחד, או בכל מעשה מרמה. המפיק .32.3.3

 הפר הפרה יסודית של ההסכם. המפיק .32.3.4

נו מסוגל לעמוד בדרישות ההסכם מסיבה בריאותית, אי המפיקכי חשש סביר,  למזמין קיים .32.3.5

 כספית, טכנית, או מכל סיבה אחרת.

ישלם המזמין למפיק בגין רכיבי התקציב לעיל,  32.3וההסכם מכח סעיף ו/או הועידה בוטל היריד 

בניכוי הוצאות שהוצאו על , שהוצאו ע"י המפיק ו/או שהמפיק התחייב להוציאם ולא ניתן לבטלם

ולמפיק לא תהא כל ן ו/או פיצויים מוסכמים להם זכאי המזמין לפי הסכם זה או כל דין, ידי המזמי

    .ביטולהטענה או תביעה בגין 

 עפ"י כל דין או הסכם.  המזמיןזכאי ע מסעדים נוספים או חלופיים להם ורלג אזה אינו ב פרקהאמור ב
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 ביול

 .ועל חשבונו פיקהמככל שיידרש ביול ההסכם עפ"י הדין, הביול ייעשה ע"י  .33

 ויתור

מטעם אחד הצדדים לא יהיו בתוקף אלא אם נעשו  על תנאי ההסכםויתור, ארכה התנאה, חריגה, כל  .34

 זה. הסכםמראש ובכתב ונחתמו על ידי הצדדים ל

 ,ח דין או הסכםוויתר אחד הצדדים על זכות מזכויותיו או על בצוע חובה שחייב היה הצד השני לבצע מכ

 עתידי כאמור. כאמור משום תקדים לכל מקרהבויתור  יהלא יה

 כתובות והודעות

דואר דוא"ל או בזה ישלח ב הסכםין ימסמך או הודעה לענ כתובות הצדדים הינן כמפורט בכותרת להסכם.

 5וכל מסמך שנשלח בדואר רשום, יראו אותו כאילו נתקבל ע"י הנמען בתוך  ,רשום לפי כתובת הצדדים

 ימים מתאריך המשלוח.

 

 ראיה באו הצדדים על החתום:ול

  

 מרכז השלטון המקומי  הספק

 

 שור חתימהאי

 

____ מאשר בזאת כי חתימות ה"ה _____________ המפיקעו"ד/רו"ח  ______אני הח"מ ______

מחייבים את התאגיד בצרוף חותמת  בתאגיד___, _________________, שניהם מנהל/ים ____________

 .ןהתאגיד, לכל דבר ועניי

 

 

  

 , עו"ד
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 נספח ב'

 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 יש למלא באמצעות מורשי החתימה מטעם המשתתף

אני הח"מ _______________, ______________,ת.ז. ______________,______________,  לאחר 

ם בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

 בזאת כדלקמן:

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .6

 המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביותר משתי עבירות***;  

רון להגשת המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האח  

 ההצעות למכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 ;1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2כהגדרתו בסעיף  –"בעל זיקה"  *

 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***

 ;1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .7

חוק שוויון  –)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף   

 משתף;זכויות( לא חלות על ה

 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן. 9הוראות סעיף   

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: .8

 עובדים לפחות; 100המשתתף אינו מעסיק   

פנות למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה עובדים לפחות, והוא מתחייב ל 100המשתתף מעסיק   

לחוק שוויון זכויות ובמידת  9והשירותים החברתיים, לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; –הצורך 

עובדים לפחות, ופנה למנכ"ל משרד העבודה, הרווחה והשירותים  100המשתתף מעסיק   

לחוק שוויון זכויות, וככל שקיבל הנחיות  9ם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף החברתיים, לש

 פעל ליישומן; –

ככל שהמשתתף ייבחר כזוכה במכרז, הוא מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה,  .9
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  ימים מהמועד שבו ייחתם ההסכם עם מש"מ. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.הנני מצהיר/ה  .10

 

    _________________  _________________ 

 יש לאמת את חתימת כל אחד ממורשי הספק שיש בחתימתם כדי לחייב את המשתתף 

 אימות חתימה 

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה/ו בפני ה"ה 

_________,  ת.ז. _________, המורש/ים לחתום בשם המשתתף, -_,  ת.ז. _________,  ו________

ולאחר שהזהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים 

 .בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, אישר/ה/ו בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני

____________________ 
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 נספח ג'

 טופס פרטי חשבון בנק

 בטופס זה תתקבלנה חותמות וחתימות מקוריות בלבד של הגורמים המאשרים

 נא למלא בכתב ברור וקריא

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי 

  19רח' הארבעה 

 ת"א 

 ג.א.נ.,

 ___________________________________________________שותפות/עסק __/החברהשם 

 מספר חברה/עוסק מורשה/ ת.ז/מלכ"ר ____________________________________________

 ישוב ___________  ________ מס' בית ___________________ וב: רחמכתביםכתובת למשלוח 

 מייל ______________________ ___________פקס_ ________________ טלפון ____מיקוד _

 ______________ מס' סניף _________________: שם הבנק ____בנק להעברת תשלומיםפרטי ה

 ______________________________ הסניף_ כתובת _______ן בבנק ______________-מס' ח

 אישור הבנק

 הנ"ל כפרטי חשבון הבנק של הלקוחהננו מאשרים את הפרטים לעיל 

 תאריך_____________

 ____________חתימת הבנק___

 ותמת הבנק_______________ח

 תחייבות הספקה

 ללא שיהוי. למרכז השלטון המקומי הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו נחזירם

______________  __              ______________________________ 

 ה וחותמת )מורשה החתימה( לאישורחתימ                                 שם הממלא

הספק/מורשה  _________ מאשר/ת כי החתימה לעיל הינה חתימת ידו של__אני עו"ד/רו"ח__________

 .הספק_______________________, וחתימתו מחייבת את הספק

                                                                                                       ________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                                                               
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 'ח דנספ

 

 

 כיסויים

סוג 

 הביטוח

 

 חלוקה

לפי 

 גבולות

אחריות 

 סכומיאו 

 ביטוח

מספר 

 הפוליסה

נוסח 

ומהדור

ת 

 הפוליסה

תאריך 

 תחילה

תאריך 

 סיום

גבול האחריות 

 למקרה ותקופה /

 סכום ביטוח

כיסויים נוספים בתוקף 

 וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי 

מט סכום בהתאם לנספח ד'

 בע

אחריות 

כלפי צד 

 שלישי

ביט  

______ 

   20,000,000 

)*( 

 אחריות צולבת  302 ₪ 

 הרחב שיפוי 304

 כלי נשק 305

 הנפקת האישור:תאריך   אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה

במקרה של סתירה בין המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח 

 יב עם מבקש האישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיט

 מבקש האישור מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 מרכז השלטון המקומי 

)המזמינה ו/או חברות בנות  

 ועובדים של הנ"ל( 

 שם

 

 

 שירותים☒

 ירידאירוע  קיוםאחר : ☒

-MUNIהשלטון המקומי: 

EXPO  וועידת השלטון

____ )מקום בהמקומי 

 יםו/או שירותים נלוו (האירוע

בעל חוזה )מזמינת ☒

 שירותים / מוצרים(

 

 ת.ז./ח.פ. _______ -אחר ☐

____________ 

 ת.ז./ח.פ.

 

 מען

  

 מען
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 כיסויים

 -אחר

חריג 

אחריות 

מקצועית 

לא יחול 

לעניין 

 נזקי גוף 

קבלנים וקבלני  307

 משנה 

ויתור על תחלוף  309

 שור לטובת מבקש האי

כיסוי בגין נזק  312

 שנגרם משימוש בצמ"ה

 תביעות המל"ל 315

מבקש האישור  318

 מבוטח נוסף

 ראשוניות 328

רכוש מבקש האישור  329

 יחשב כצד ג 

אחריות 

 מעבידים

ביט  

______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  

ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 

מבוטח נוסף היה  319

 ויחשב כמעבידם 

 ראשוניות  328

אחריות 

 מקצועית

 

        

 ת.רטרו: 

 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

10,000,000  ₪ 

 

 

 אחריות צולבת  302

 הרחב שיפוי 304

ויתור על תחלוף  309

 לטובת מבקש האישור 

מרמה ואי יושר  325

 עובדים

שיהוי עכב עיכוב / 327

 מקרה ביטוח

 ראשוניות 328

 6תקופת גילוי  332

 חודשים.

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד 

 (*:ג'השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור 023

 הפקת אירועים/ אולמות אירועים 026

 ביטול/שינוי הפוליסה *
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 כיסויים

 משלוח לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי 

 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 חתימת האישור

 המבטח:

ריות כלפי צד יובהר כי ככל והמפיק ייתן שירותים עבור הועידה בלבד אזי גבול האחריות בביטוח אח)*( 

 ₪. 10,000,000שלישי יהא ע"ס 
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 1נספח ה'

 ביצוענוסח כתב ערבות 

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי בישראל

 19רחוב הארבעה 

 תל אביב

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר

לפי בקשת ____________________ מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן:  .1

 באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  "( אנו ערבים בזה כלפיכםהנערב"

"( שתדרשו מאת הנערב בקשר סכום הערבותבלבד( )להלן: "₪    )במילים:   

 אירוע א'. – EXPO-MUNIלהפקת יריד השלטון המקומי:  13/2022מכרז מס' הסכם לפי ל

 באופן המפורט להלן שתכם על ידינומועד קבלת דרימ ימים 5 בתוךלפי דרישתכם הראשונה בכתב,  .2

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

בכתובת  ______ת זה תימסר לנו בכתב בסניף _____ח כתב ערבווכל דרישה לתשלום מכ .3

תהא ו ,או ממלא מקומו המשנה למנכ"ל מש"מ_____________ כשהיא חתומה ע"י _______

 . מש"ממלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, לא תיחשב כדרישה.

הפרטים  "יעפ מש"מך של העברה בנקאית לחשבון על דר, לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .4

שיקול דעתכם  "יפע ,שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם

 הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  .5

 בל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתק

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 בכבוד רב, 

                                                                                              ____________ 
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 2נספח ה'

 ביצוענוסח כתב ערבות 

 לכבוד

 מרכז השלטון המקומי בישראל

 19רחוב הארבעה 

 תל אביב

 נ.,א.ג.

 ערבות בנקאית מספר

ס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.__________________ )להלן: לפי בקשת ____________________ מ .7

 "( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של הנערב"

"( שתדרשו מאת הנערב בקשר סכום הערבותבלבד( )להלן: "₪    )במילים:   

 אירוע ב'. –להפקת ועידת השלטון המקומי  13/2022מכרז מס' הסכם לפי ל

 שתכם על ידינו באופן המפורט להלןמועד קבלת דרימ ימים 5 בתוךדרישתכם הראשונה בכתב,  לפי .8

אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות מבלי להטיל עליכם חובה 

 להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

בכתובת  ______ת זה תימסר לנו בכתב בסניף _____ח כתב ערבווכל דרישה לתשלום מכ .9

תהא ו ,או ממלא מקומו המשנה למנכ"ל מש"מ____________________ כשהיא חתומה ע"י 

 . מש"ממלווה באישור עורך דין בדבר זהות החותם וסמכותו לחתום על דרישה כזו מטעם 

  א תיחשב כדרישה.לעניין סעיף זה, דרישה אשר תימסר בפקס או בדוא"ל, ל

הפרטים  "יעפ מש"מעל דרך של העברה בנקאית לחשבון , לעיל יעשה על ידנו 2התשלום כאמור בסעיף  .10

שיקול דעתכם  "יפע ,שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם

 הבלעדי.

תאריך זה תהיה בטלה ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ____________ )כולל( בלבד ולאחר  .11

 ומבוטלת. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .12

 

 בכבוד רב, 

____________ 
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 נספח ו'

 .אנשי הניהול מטעם המפיקוכן ע"י  המפיקמיועד למילוי ע"י מורשי החתימה של 

 תחייבות לשמירה על סודיותכתב ה

אני הח"מ _______________ מספר מזהה _______________ כתובת 

 ___________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

אני החתום מטה, אשמור את המידע ו/או הסודות המקצועיים בסודיות מוחלטת ואעשה  .1

ומבלי לפגוע בכלליות האמור,  בהם שימוש אך ורק לצורך מתן השירות. למען הסר ספק,

לא אפרסם, לא אעביר, לא אודיע, לא אמסור או אביא לידיעת כל אדם את המידע ו/או 

 הסודות המקצועיים.

אני מתחייב שלא להעתיק ולא למסור, לגלות או להראות לאחרים, ולא לאפשר גילויים  .2

שלטון המקומי ע"י אחרים, במישרין או בעקיפין, כל מידע או מסמך המצוי במרכז ה

"( או הנשלח אליו או הקשור למערכות המחשוב שלו, ו/או הקשור לעבודתו מש"מ(להלן: "

ו/או לשיטות העבודה ו/או למאגרי המידע ו/או לאמצעים הטכניים המצויים ברשותו או 

"( שיימסרו לי או שיגיעו מידע" –שהמשרד עושה בהם שימוש )להלן, ביחד או לחוד 

 ודתי עם המרכז והכול למעט במסגרת העבודה ולמענה.לידיעתי במסגרת עב

 אני מודע למגבלות החלות על הספק ומקבל אותן על עצמי.  .3

אני מסכים ומתחייב כי ההתחייבות דלעיל תהיה בתוקף ללא הגבלת זמן והכול כל עוד לא  .4

 הפכו המידע או הפיתוח לסגורים.

מידע שהפך להיות נחלת הכלל שלא  האמור לעיל לא יחול על מידע שיש לגלותו על פי הדין, .5

עקב מעשה או מחדל מצדי ומידע שנמסר לי מצד ג', המחזיק בו כדין, שלא במסגרת עבודתי 

 עם מש"מ.

אני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי ולפעול לכך שכל עובדי המפיק ו/או מי מטעמו יפעל  .6

 בהתאם להתחייבויותיי כאמור.

ת זה וההצהרות דלעיל, לאחר שהובהרו לי הנני מצהיר כי חתמתי על כתב התחייבו .7

ההבהרות שנדרשו על ידי, וללא כל כפיה, לחץ או  כלמשמעויותיו, ולאחר שקיבלתי את 

 השפעה בלתי הוגנת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 : ____________________.חתימה

 ____________________. : תאריך
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 אימות חתימה

_____, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני אני הח"מ ______

מר/גב' _________,  ת.ז. _________, ומר/גב' _________,  ת.ז. _________, המשמש/ים 

כמורשה/י החתימה מטעם הספק ]רלוונטי ככל שמדובר בתאגיד[, ולאחר שהסברתי לו/ה/הם 

זהרתיו/ה/הם כי עליו/ה/הם להצהיר את האמת וכי את משמעות ההתחייבות דלעיל, ולאחר שה

יהא/תהא/יהיו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה/יעשו כן, אישר/ה/ו 

 בפני את תוכן תצהירו/ה/ם לעיל בחתמו/ה/ם עליו בפני.
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 ' זנספח 

 ניגוד ענייניםכתב הצהרה בדבר הימנעות מ

 _______________ כתובת המספר מזהאני הח"מ _______________ 

 ___________________ מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

 

אין למציע או לנושאי משרה מטעמו כל עניין אישי, כלכלי או אחר  ,את העניין ילאחר שבדקת .1

והשירות שנדרש  מש"מ, ההסכםהעלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם 

 חשש לניגוד עניינים כאמור.אין ואף  למש"מ, מפיקל

 :ההסכםמתחייב כי במהלך תקופת  יאנ .2

 .מש"מזולת עניינו של  ,או למי מבעלי השליטה בו עניין בשירותמפיק אין ולא יהיה ל  .2.1

מפיק או למי מבעלי השליטה בו או למי מנותני השירותים נשוא ההסכם אין ולא יהיה ל .2.2

או עם כל גורם אחר שעלול  במש"מים כל קשר משפחתי או עסקי עם בעלי תפקיד בו,

 מכוחו. למש"מאו על השירות שינתן  ההסכםלהשפיע על 

ת אשר עלולה להעמיד א י עפ"י ההסכם,עשה כל פעולה במסגרת ביצוע התחייבויותאלא  .2.3

במצב של  או את מי מנותני השירותים נשוא ההסכם בו, או את בעלי השליטה בוהמפיק 

 חשש לניגוד עניינים. 

 על כך למש"ממתחייב להודיע  יחשש לניגוד עניינים, אנניגוד עניינים או מקרה של בכל   .2.4

. רק לאחר ומסירת מלוא המידע הרלוונטי בנושא תוך הצגת הסיבות לחשש ללא דיחוי,

 להמשיך במתן השירות נשוא ההסכם. יהיה רשאאככל שיינתן,  מש"מ,קבלת אישור 

 .מש"מבכל הליך כנגד  ,ר לכל גורם שהואחבוא, לא מש"מבמהלך תקופת ההתקשרות עם  .2.5

בגין הפרת התחייבות זו, תזכה הפרת  ולפיצוי מלא בגין מלוא נזקי מזכאות מש"ממבלי לגרוע  .3

 ₪.  10,000 של בפיצוי מוסכם בסך המפיק,התחייבות זו על ידי 

הנני מצהיר כי חתמתי על כתב התחייבות זה וההצהרות דלעיל, לאחר שהובהרו לי  .4

יו, ולאחר שקיבלתי את כל ההבהרות שנדרשו על ידי, וללא כל כפיה, לחץ או השפעה משמעויות

 בלתי הוגנת.

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 _________________ ________________          ____________________ 



 

 

 

 

 

81 

 המפיקכתובת                        מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ.         מפיקחתימת ה    

 

__ _________________ _________________________________ 

 התאגיד וחתימתו/םהחתימה של  י/שם מורשה  מס' טלפון         

    

 מות חתימהאי

אני הח"מ ___________, עו"ד )מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני 

המשמש/ים __,  ת.ז. _________, מר/גב' _______ומר/גב' _________,  ת.ז. _________, 

כמורשה/י החתימה מטעם הספק ]רלוונטי ככל שמדובר בתאגיד[, ולאחר שהסברתי לו/ה/הם את 

להצהיר את האמת וכי  הם/כי עליו/ה הם/לאחר שהזהרתיו/המשמעות ההתחייבות דלעיל, ו

בפני  ו/אישר/הכן,  יעשו/לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה ים/צפוי/ה יהיו/יהא/תהא

 עליו בפני. ם/לעיל בחתמו/ה ם/את תוכן תצהירו/ה

____________________ 
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	2.3.1 שכר טרחת המפיק, בגין הפקת היריד, ישלם מש"מ למפיק תמורה, בהתאם לפרמטרים הבאים:
	2.3.2 עלויות הפקת היריד, שהינן: עלות ביצוע עבודה ישירה הנוגעת ליריד, שנעשתה באמצעות התקשרות של המפיק עם קבלני משנה מטעמו, למעט:
	2.3.3 זכאותו של המפיק לתשלום בגין מרכיב ממרכיבי עלויות הפקת היריד, ובגין מרכיב ממרכיבי עלויות השירותים הלוגיסטיים לכנסים הבינלאומיים תתגבש, בכפוף להתקיימותם של תנאים אלה (במצטבר):


	3. אירוע ב' – הפקת הועידה:
	3.1 השירותים הנדרשים לצורך הפקת הועידה – אירוע ב':
	3.2 תנאי סף ותנאים נוספים להגשת ההצעות לועידה – אירוע ב':
	3.2.1 ישות משפטית כשירה:
	3.2.2 התנהלות תקינה וחוסן כלכלי:
	3.2.3 ניסיון קודם למפיק (יש להוכיח ביחס לתאגיד, וביחיד – יש להוכיח ביחס ליחיד מגיש ההצעה) – רשאים להגיש הצעות רק מציעים בהם מתקיימים, נכון למועד להגשת הצעות, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן (וכן התנאים בסעיפים 3.2.1-3.2.2 לעיל):
	3.2.4 נסיון למנהלי ההפקה:
	3.2.5 להצעתו יצרף המשתתף את נספח ג'2 להוראות למשתתפים, המעיד על ניסיונו ועל נסיון מנהלי ההפקה, כשהוא מלא וחתום על ידו. בנוסף, יהא המשתתף רשאי לצרף המלצות מגופים להם נתן שירותים אלה.
	3.2.6 ערבות מכרז לועידה:

	3.3 היקף העבודה – אירוע ב':
	3.3.1 שכר טרחת המפיק: בגין הפקת הועידה, ישלם מש"מ למפיק תמורה, בהתאם לפרמטרים הבאים:
	3.3.2 עלויות הפקת הועידה, שהינן: עלות ביצוע עבודה ישירה הנוגעת לועידה, שנעשתה באמצעות התקשרות של המפיק עם קבלני משנה מטעמו, למעט:
	3.3.3 זכאותו של המפיק לתשלום בגין מרכיב ממרכיבי עלויות הפקת הועידה, ובגין מרכיב ממרכיבי עלויות השירותים הלוגיסטיים לכנסים הבינלאומיים תתגבש, בכפוף להתקיימותם של תנאים אלה (במצטבר):
	3.3.4 מקרים של מחלוקת בדבר סיווג הוצאות (כחלק מעלויות הפקת הועידה/ הכנס הבינלאומי, אם לאו) יובאו בפני המשנה למנכ"ל מש"מ להכרעתה, שתהיה סופית וללא עוררין.


	4. תקופת ההתקשרות – הפקת היריד (אירוע א') והפקת הועידה (אירוע ב'):
	4.1 ההתקשרות נשוא מכרז זה, תחילתה במועד החתימה על ההסכם, והיא לצורך הפקת היריד ו/או ועידת השלטון המקומי לשנת 2022, שיערכו בדצמבר 2022 באקספו תל אביב. למזמין שמורה הזכות לשנות את מיקום היריד ו/או ועידת השלטון המקומי ומועדיהם, עד 90 ימים לפני קיומם בפועל.
	4.2 למזמין שמורה האופציה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להזמין מהמפיק גם את הפקת היריד ו/או ועידת השלטון המקומי לשנת 2023 (לפי העניין), שיבוצעו במועדים ובמיקומים כפי שיחליט המזמין, ובלבד שנתן על כך הודעה למפיק/ים בכתב, 180 ימים לפחות לפני מועד היריד ו/או הוע...

	5. הגשת ההצעה ובחירה בהצעה הזוכה – הפקת היריד (אירוע א') והפקת הועידה (אירוע ב'):
	5.1 המשתתף ימלא את טפסי הצעת המציע המצ"ב כנספחים א'1-א'5 להוראות למשתתפים, וינקוב במחירים המוצעים על ידו על גבי מפרט השירותים המבוקשים להפקת היריד ו/או להפקת ועידת השלטון המקומי, בהתייחס לכל סעיף וסעיף במפרט השירותים המצ"ב כנספחים א'2, א'4 ו-א'5 להורא...
	5.2 התמורה תהיה כוללנית וסופית, ותכלול את כל התשלומים שישולמו למפיק בגין ביצוע העבודה, לרבות כל מס החל על הזוכה (למעט מע"מ).
	5.3 המשתתף יצרף להצעתו, את המסמכים הבאים:
	5.3.1 מצגת הפקת היריד – על המציע לצרף מצגת, בה יפורטו: קונספט ומבנה לאירוע; לו"ז לביצוע; תכנון אולם התערוכה; מודלים לאירועים וכנסים; תכנית עסקית לניהול ושיווק שטחי תערוכת המציגים, לרבות מחירון מומלץ ע"י המציע למכירת שטחי התערוכה; תכנית הפעולה; מס' עוב...
	5.3.2 מצגת הפקת הועידה – על המציע לצרף מצגת, בה יפורטו: קונספט ומבנה לאירוע; לו"ז לביצוע; מודלים לאירועים וכנסים; תכנית הפעולה; מס' עובדים שיועסק במתן השירותים, בפילוח לפי סוג שירות וכד', תכנית שיווק למוזמני הועידה, תכנית מיתוג.
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